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CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
PHỔ BIẾN NHẤT

1. Chuyển tiền bằng thư (Mail transfer - M/T)
2. Chuyển tiền bằng: Điện chuyển tiền (TT: Telegraphic 

Transfer Remittance) 
3. Trả tiền lấy chứng từ (C.A.D: Cash Against Document).
4. Nhờ thu (Collection).
5. Tín dụng thư (L/C: Letter of Credit).
6. Phương thức ghi sổ (O/A: Open Account)
7. Credit Card.
8. Cheque



1.PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN

Phương thức chuyển tiền là phương thức mà trong đó khách hàng (người
trả tiền) yêu cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho
một người khác (người thụ hưởng), ở một địa điểm nhất định bằng
phương tiện chuyển tiền do khách hàng yêu cầu.

q Chuyển tiền bằng thư (Mail transfer - M/T): NH gửi thư lệnh cho Ngân hàng đại lý
(NHĐL) ở nước ngoài trả tiền cho người hưởng lợi.

§ Ưu điểm: Chi phi thấp

§ Nhược điểm: Tốc độ chậm

q Chuyển tiền bằng điện (Telegraphic transfer - T/T): NH ra lệnh bằng điện cho NHĐL
của mình ở NN trả tiền cho người hưởng lợi.

§ Ưu điểm: Tốc độ nhanh, Chi phí thấp

§ Nhược điểm: rủi ro cao cho người NK



Người thụ hưởng  
Exporter

Người chuyển tiền  
Importer

NH chuyển tiềnNH trả tiền

(1)
Giao hàng + bộ chứng từ

(2)
Đơn xin ctiền

+
Ủy nhiệm chi

(3)
Ra lệnh chuyển 5ền  cho 

người thụ hưởng (4)
Chuyển tiền 

cho  người thụ 
hưởng

PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN

QUY TRÌNH CHUYỂN



2. Phương thức thanh toán bằng 
chuyển tiền TT/TTR 

Telegraphic transfer (TT) : Phương thức 
điện chuyển tiền
Telegraphic Transfer Reimbursement 
(TTR): Phương thức này được áp dụng trong 
thanh toán L/C. Nếu L/C cho phép TTR, người 
xuất khẩu khi xuất trình bộ chứng từ hợp lệ 
cho ngân hàng thông báo sẽ được thanh toán 
ngay. 



2. Phương thức thanh toán bằng 
chuyển tiền TT/TTR 



Người thụ hưởng  
Exporter

Người chuyển >ền  
Importer

NH chuyển tiềnNH trả tiền
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(2)
Đơn xin ctiền

+
Ủy nhiệm chi

(3)
Ra lệnh chuyển tiền  cho 

người thụ hưởng (4)
Chuyển tiền 

cho  người thụ 
hưởng

PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN

QUY TRÌNH CHUYỂN



Quy trình thanh toán bằng chuyển tiền
Người nhập khẩu lập thủ tục chuyển tiền gửi 
ngân hàng phục vụ mình,
Người xuất khẩu chuyển giao hàng và bộ 
chứng từ hàng hoá cho người nhập khẩu
Ngân hàng chuyển tiền lập thủ tục chuyển tiền 
qua ngân hàng đại lý (hoặc chi nhánh) – ngân 
hàng trả tiền
Ngân hàng trả tiền thanh toán tiền cho người 
thụ hưởng



Lợi ích khi sử dụng phương thức thanh 
toán TT

- Chuyển làm nhiều đợt, chuyển trước và sau 
khi nhận hàng

- Thủ tục nhanh gọn và không cần quá nhiều 
chứng từ gốc

- Mức phí rất thấp
- Có thể chuyển ở bất kỳ địa điểm nào

Nhược điểm: Rủi ro rất lớn cho người bán 
khi trả sau và ngược lại



Rủi ro khi sử dụng phương thức 
thanh toán TT

Đã thanh toán mà chưa chắc Người Bán sẽ gửi 
hàng, hoặc gửi hàng không đảm bảo chất 
lượng
Không biết chính xác được rằng bao giờ seller 
sẽ chuyển hàng nếu mua nhóm C
Dù là nhóm F thì vẫn có rủi ro nhưng sẽ giảm 
thiểu bởi khi đơn vị vận chuyển là của người 
mua thì khả năng giả chứng từ là rất thấp…



3. Trả tiền lấy chứng từ (C.A.D: 
Cash Against Document)

Là phương thức thanh toán theo đó, nhà nhập 
khẩu yêu cầu ngân hàng phục vụ mình mở “tài 
khoản tín thác” (Trust Account) để thanh toán 
tiền cho nhà xuất khẩu với điều kiện nhà xuất 
khẩu xuất trình đến ngân hàng đầy đủ những 
chứng từ theo yêu cầu



Qui trình nghiệp vụ CAD
1. Sau khi 2 bên kí hợp đồng ngoại thương, người

nhập khẩu cần đến ngân hàng phục vụ mình
yêu cầu thực hiện dịch vụ CAD. Để làm được
điều đó, người nhập khẩu và ngân hàng sẽ thỏa
thuận và kí một bản gi nhớ (Memorandum), gồm
những nội dung sau:

- Phương thức thanh toán: CAD.
- Số tiền kí quĩ trị giá 100% thương vụ.
- Những chứng từ yêu cầu.
- Phí dịch vụ.



Qui trình nghiệp vụ CAD
• Sau khi nhà nhập khẩu chuyển đầy đủ số tiền kí

quĩ, một tài khoản tín thác sẽ được mở để ghi số
tiền kí quĩ, đồng thời Ngân hàng cũng thông báo
cho người xuất khẩu về việc tài khoản tín thác đã
hoạt động.

2. Sau khi kiểm tra các điều kiện của tài khoản tín
thác, nếu chấp nhận nhà xuất khẩu giao hàng cho
người vận tải để chuyển đến nơi nhà nhập khẩu
yêu cầu.



Qui trình nghiệp vụ CAD
3. Nhà xuất khẩu sau khi tiến hành giao hàng thì
xuất trình những chứng từ mà Memorandum yêu
cầu tại ngân hàng.
4. Ngân hàng tiến hành kiểm tra chứng từ theo yêu
cầu của Memorandum, nếu thấy phù hợp thì tiến
hành ghi Có cho người xuất khẩu và ghi Nợ tài
khoản kí quĩ của người nhập khẩu, sau khi đã thu
phí dịch vụ ngân hàng theo chỉ thị trong
Memorandum.
5. Ngân hàng giao chứng từ lại cho nhà xuất khẩu



Trường hợp áp dụng CAD
- Quan hệ bạn hàng tốt và thân tín giữa hai bên
xuất và nhập khẩu. Đặc biệt người nhập khẩu phải
rất tin tưởng người xuất khẩu.
- Khi bán những mặt hàng khan hiếm trên thị
trường và người xuất khẩu muốn có đảm bảo chắc
chắn trong thanh toán.
Lưu ý: Phương thức thanh toán CAD chỉ thực sự
có lợi cho người xuất khẩu, khi họ chọn được ngân
hàng uy tín và bộ chứng từ có khả năng lấy được.



4. Nhờ thu (Collection).

Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng 
từ có 02 loại

– Nhờ thu trả ngay D/P: (Documents against 
payment)

– Nhờ thu trả chậm D/A: (Documents against 
acceptance)
Ký hậu vận đơn khi chứng từ nhờ thu gởi 
đến ngân hàng - nhập khẩu



Quy trình thanh toán



5. Phương thức thanh toán bằng 
thư tín dụng (L/C – letter of credit)
L/C là hình thức phổ biến hiện nay, đây là 
hình thức mà Ngân hàng thay mặt Người 
nhập khẩu cam kết với Người xuất khẩu sẽ trả 
tiền trong thời gian qui định khi Người xuất 
khẩu xuất trình những chứng từ phù hợp với 
qui định trong L/C đã được NH mở theo yêu 
cầu của người nhập khẩu



5.1. Negotiation L/C - L/C có giá trị chiết khấu: 
L/C cho phép người hưởng có thể chiết khấu 
bộ chứng từ tại 1 ngân hàng chỉ định 
(nominated bank) hay tại bất kỳ NH nào.Trong 
L/C NH mở cam kết hòan trả tiền cho NH chiết 
khấu đã được chỉ định hay bất kỳ NH nào theo 
quy định của L/C.

5.2. L/C at Sight - trả ngay: NH mở L/C cam kết 
trả tiền ngay cho người hưởng lợi khi xuất 
trình bộ chứng từ hợp lệ.Trong L/C có thể yêu 
cầu người hưởng lợi ký phát hối phiếu trả 
ngay để đòi tiền.



5.3. Thư tín dụng có thể hủy bỏ (Revocable 
L/C)
Là một thư tín dụng mà sau khi được mở thì tổ 
chức nhập khẩu có thể sửa đổi, bổ sung hoặc hủy 
bỏ bất cứ lúc nào mà không cần báo trước cho 
người hưởng lợi L/C. Loại thư tín dụng này ít 
được sử dụng bởi vì L/C có thể hủy bỏ chỉ là một 
lời hứa không có cam kết đảm bảo một cách chắc 
chắn.



5.4. Thư tín dụng không thể hủy 
ngang (Irrevocable L/C)

Là loại thư tín dụng mà sau khi được mở thì 
ngân hàng mở L/C phải chịu trách nhiệm 
thanh toán tiền cho tổ chức xuất khẩu và tổ 
chức nhập khẩu sẽ không được tự ý sửa đổi, 
bổ sung hay hủy bỏ những nội dung của L/C 
nếu không có sự đồng ý của tổ chức xuất 
khẩu. Loại L/C không hủy ngang đảm bảo 
quyền lợi cho bên xuất khẩu và hiện nay đang 
được sử dụng phổ biến



5.5.Thư tín dụng có xác nhận 
(Confirmed L/C)

Là lọai L/C không hủy ngang do 1 NH NK mở 
và được NH khác xác nhận, tức là đảm bảo 
trả tiền theo yêu cầu hoặc theo sự ủy nhiệm 
của NH mở. Sự xác nhận của NH này là 1 
cam kết chắc chắn cộng thêm vào cam kết 
chắc chắn của NH mở



5.6. Thư tín dụng chuyển 
nhượng (Transferable L/C)

L/C chuyển nhượng là loại thư tín dụng không 
thể hủy ngang, theo đó người hưởng lợi có 
thể yêu cầu ngân hàng được ủy quyền (ngân 
hàng chuyển nhượng) thực hiện việc trả tiền, 
cam kết trả tiền, chấp nhận hoặc chiết khấu. 
Ngân hàng được ủy quyền trong L/C với vai 
trò là ngân hàng chuyển nhượng sẽ phân bổ 
toàn bộ hay một phần L/C cho một hay nhiều 
người hưởng lợi khác



5.7. Thư tín dụng trả chậm -
Defered L/C 

L/C trong đó quy định việc trả tiền cho người 
bán sẽ được thực hiện sau 1 thời gian nhất 
định kể từ ngày giao hàng (date of B/L) hoặc 
ngày xuất trình chứng từ (presentation date) 
Theo L/C này, người bán giao hàng và xuất 
trình chứng từ như L/C quy định. Khi bộ 
chứng từ được NH xác định là hợp lệ, NH sẽ 
chấp nhận thanh tóan và thực hiện việc trả 
tiền vào ngày đáo hạn như đã quy định, có thể 
trả 1 lần hoặc nhiều lần theo thỏa thuận.



5.8. Thư tín dụng giáp lưng 
(Back-to-Back Letter of Credit)

- L/C giáp lưng là một tín dụng mới mở dựa trên 
cơ sở một L/C đã có – tín dụng không chuyển 
nhượng (tín dụng gốc) – cho một người thụ 
hưởng khác (do đó còn có tên là giáp lưng).
L/C giáp lưng là 1 L/C biệt lập được mở trên 
cơ sở của L/C gốc (cùng với điều kiện của L/C 
gốc) còn gọi là L/C thứ 2 trên cơ sở 1 L/C thứ 
nhất. L/C giáp lưng cũng được dung trong 
mua bán qua trung gian như L/C chuyển 
nhượng.



5.9. Thư tín dụng tuần hoàn 
(Revolving Letter of Credit)

L/C có thể tuần hòan theo 3 cách:
1. Tự động (automatic): Sau khi xử dụng xong 
L/C lại tự động có giá trị như cũ, không cần 
thông báo của NH mở. Trong L/C ghi “we 
open irrevocable L/C revolving monthly.The 
full amount again becomes available under the 
same terms and conditions, on the first day of 
each calendar month .



5.10. Thư tín dụng tuần hoàn 
(Revolving Letter of Credit)

2. Bán tự động (part automatic) : Sau khi sử 
dụng L/C, trong một thời hạn nhất định, nếu 
không có thông báo gì từ phía ngân hàng mở 
L/C thì một L/C mới với các điều kiện tương 
tự lại tiếp tục có hiệu lực. Trong L/C ghi “this 
will be operative for the second & third 
shipment unless otherwise notice by us”



3. Hạn chế (restrictive) phải có thông báo của 
ngân hàng mở về hiệu lực của một L/C mới 
được tái lập thì L/C đó mới có giá trị. L/C 
ghi “einstatement by us by way of 
amendment”.L/c có thể tuần hòan theo số tiền 
hoặc thời gian, khi tuần hòan theo thời gian, 
L/C phải ghi rõ ngày hết hiệu lực của mỗi lần 
tuần hòan, đồng thời phải quy định rõ L/C đó 
là tuần hòan tích lũy hay không tích lũy.

5.11. Thư tín dụng tuần hoàn 
(Revolving Letter of Credit)



5.12. Thư tín dụng dự phòng 
(Standby Letter of Credit)

- L/C dự phòng là một tín dụng chứng từ hay là 
dàn xếp tương tự, thể hiện nghĩa vụ của ngân 
hàng phát hành tới người thụ hưởng trong 
việc:
- Thanh toán lại khoản tiền mà người yêu cầu 
mở L/C dự phòng đã vay hoặc được ứng 
trước.
- Thanh toán khoản nợ của người mở L/C dự 
phòng.



5.13. Thư tín dụng đối ứng 
(Reciprocal L/C)

Là lọai L/C chỉ có hiệu lực khi có 1 L/C khác 
đối ứng với nó đã được phát hành. L/C này 
được sử dụng trong giao dịch hàng đổi hàng 
và gia công hàng xuất khẩu. 



5.14. Thư tín dụng có điều 
khoản đỏ (Red Clause L/C)

L/C có điều khỏan đỏ : Là lọai L/C có điều 
kiện cho phép người hưởng được nhận một 
khỏan tiền trước khi giao hàng trên cơ sở hối 
phiếu trơn hay hối phiếu kèm chứng từ chứng 
minh rằng đã có hàng



I - Yêu cầu mở L/C :

1 - Nguồn vốn để đảm bảo thanh toán L/C:
Giả sử là trong hợp đồng các bên đã đồng ý 
thanh toán bằng L/C, Quý khách cần xem xét 
nguồn vốn để thanh toán cho L/C mà mình sẽ 
yêu cầu ngân hàng mở.
1.1 - L/C phát hành bằng vốn tự có, khách 
hàng ký quỹ 100%



1.2 - L/C phát hành bằng vốn tự có, khách hàng 
không ký quỹ đủ 100% và/ hoặc có yêu cầu 
miễn, giảm mức ký quỹ đề nghị Quý khách 
liên hệ với bộ phận Tín dụng nghiên cứu xem 
xét hoặc NH sẽ cung cấp đến Quý khách 
trong từng thời kỳ.
1.3 - L/C phát hành bằng vốn vay của NH, 
Quý khách liên hệ với bộ phận Tín dụng để 
xem xét.

I - Yêu cầu mở L/C :



2 - Đơn yêu cầu mở L/C:

2.1 - Thư yêu cầu phát hành L/C (theo Mẫu)
2.2 - Một bản sao Hợp đồng mua bán ngoại 
thương hoặc giấy tờ có giá trị tương đương 
như hợp đồng.
2.3 - Một bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 
mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu (đối với 
khách hàng giao dịch lần đầu)
2.4 - Văn bản cho phép nhập khẩu của Bộ 
Thương mại hoặc Bộ quản lý chuyên ngành 
(đối với hàng nhập khẩu có điều kiện).



VI - Thanh toán L/C:

NHNT sẽ trích tiền từ tài khoản đã được chỉ 
định của Quý khách hàng để thanh toán cho 
ngân hàng nước ngoài theo quy định của L/C 
khi nhận được bộ chứng từ hoàn toàn phù 
hợp với các điều kiện, điều khoản của L/C.



VII - Hủy bỏ L/C

Nếu Quý khách có yêu cầu huỷ L/C cần lưu ý 
NH không chấp nhận huỷ L/C trong trường 
hợp:
1 - Khách hàng đã nhận hàng thông qua bảo 
lãnh nhận hàng của NH
2 - Có tranh chấp thương mại mặc dù hai bên 
mua bán thoả thuận nhưng chưa được sự 
chấp thuận huỷ L/C của các Ngân hàng liên 
quan.





6. PHƯƠNG THỨC GHI SỔ

q NHkhông tham gia với tư cách người mở TK (sổ ghichép)

q TK (ghi sổ chép) là đơn biên

Đặc điểm

Khái niệm
O/A: (Open Account) Là phương thức mà người bán mở
một tài khoản hoặc một quyển sổ để ghi nợ người mua
sau khi người bán đã hoàn thành giao hàng hay dịch
vụ, đến từng định kỳ có thể là tháng, quý hoặc năm
người mua trả tiền cho người bán.



7. Thẻ tín dụng – Credit Card
Tiện ích sử dụng:Sử dụng nguồn tiền do Ngân hàng ứng 
trước để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các điểm 
chấp nhận thẻ quốc tế Visa, MasterCard.
Đặt mua hàng hóa, dịch vụ qua Internet.
Dễ dàng thanh toán và kiểm soát các khoản chi phí
Loại tiền tệ sử dụng:Giao dịch bằng nhiều loại ngoại tệ 
khác nhau và thanh toán lại cho ngân hàng bằng Việt Nam 
Đồng.
Nguồn tiền sử dụng: Ngân hàng ứng trước nguồn tiền sử 
dụng.



8. Thanh toán bằng Séc
Séc: là lệnh trả tiền của chủ tài khoản, được lập theo quy 
định của pháp luật, yêu cầu ngân hàng trích một số tiền từ 
tài khoản tiền gửi thanh toán của mình để trả cho người 
thụ hưởng có tên ghi trên séc.

+ Lưu ý khi sử dụng séc:
- Những yếu tố trên tờ séc phải được in hoặc ghi rõ ràng 
bằng bút mực hoặc bút bi, không viết bằng bút chì các loại 
hoặc mực đỏ, không sửa chữa, tẩy xoá
- Chữ ký của người ký phát phải là chữ ký tay bằng bút 
mực hoặc bút bi theo chữ ký mẫu, kèm theo họ tên của 
người ký.



8. Thanh toán bằng Séc
Điều kiện để thực hiện hinh thức chi trả bằng séc.
Để thực hiện hình thức này, thì trước tiên, người mua phải có tiền ở 
tài khoàn tiền gửi ở ngân hàng không kỳ hạn có thể phát hành séc 
hoặc tài khoản thanh toán.
- Rủi ro của người bán trong trường hợp nhận séc là có thể khi 
người bán đem séc đến NH để lĩnh tiền thì số dư trên tài khoản của 
người mua không còn hoặc không đủ để chi trả.
- Để tránh rủi ro trên, mà trong một số trường hợp người bán phải 
yêu cầu người mua ký phát séc bảo chi chứ không phải là séc 
thông thường. Séc bảo chi tức là séc đó đã được NH đảm bảo chi 
trả.
Trong trường hợp này, người mua phải ký quỹ tại NH để thực hiện 
bảo chi séc.


