NGÂN HÀNG TMCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

----------***---------Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2010

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI TỆ KỲ HẠN
Số: ........../2010/QLKDV-FWD/TCKT
-

Căn cứ Bộ luật dân sự đã được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005;

-

Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/12/2006 về Quản lý Ngoại
hối;

-

Căn cứ Quyết định số 679/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN)
ngày 01/07/2002 về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các
tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ và Quyết định 648/2004/QĐ-NHNN ngày
28/05/2004 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 679/2002/QĐ-NHNN;

-

Căn cứ Quyết định 1452/2004/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN ngày 10/11/2004 về giao
dịch hối đoái của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

-

Căn cứ vào thông lệ thị trường ngoại hối Việt Nam.

Hôm nay tại Hà Nội, chúng tôi gồm có:
BÊN BÁN

: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ

: 198 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại

:

Ngƣời đại diện

:

Chức vụ

:

gọi tắt là Bên A.
BÊN MUA

: ..................................................................................................................

Địa chỉ

: ..................................................................................................................

Điện thoại

: .............................................. Fax: ..........................................................

ĐKKD số

: ..................................................................................................................

Tài khoản VND số:
tại Ngân hàng .....................................................................................
Tài khoản ngoại tệ số: ..................................................................................................................
tại Ngân hàng .....................................................................................
Ngƣời đại diện

: ..................................................................................................................

Chức vụ

: ..................................................................................................................

gọi tắt là Bên B.
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Hai bên thoả thuận nhất trí ký kết Hợp đồng này với những điều kiện và điều khoản sau:
ĐIỀU 1. ĐỐI TƢỢNG HỢP ĐỒNG, TỶ GIÁ VÀ KỲ HẠN
1.1. Đối tƣợng hợp đồng
Bên A bán: ............. .......................................................................................................................
(Bằng chữ: .....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ )
1.2. Tỷ giá và kỳ hạn
Tỷ giá: ...........................................................................................................................................
Kỳ hạn: ..........................................................................................................................................
Ngày giao dịch: .............................................................................................................................
Ngày đến hạn: ................................................................................................................................
ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NGOẠI TỆ
2.1. Thanh toán Hợp đồng ngoại số ........................................................ ngày .............................
........................................................................................................................................................
2.2. Khác .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN
3.1. Trƣờng hợp Bên B có tài khoản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam:
Vào ngày đến hạn, Bên A có quyền tự động ghi Nợ tài khoản VND của Bên B và đồng thời
Bên A có trách nhiệm chuyển số tiền USD tương ứng cho Bên B như quy định tại Điều 1.
3.2. Trƣờng hợp Bên B không có tài khoản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam:
3.2.1. Bên B có trách nhiệm chuyển số tiền VND tương ứng cho Bên A vào tài khoản số
tại Ngân hàng ................................................... ...................................................................
3.2.2. Bên A có trách nhiệm chuyển số tiền USD tương ứng cho Bên B vào tài khoản số .
tại Ngân hàng ................................................... ...................................................................
ĐIỀU 4. TIỀN ĐẶT CỌC
Bên B chuyển cho Bên A số tiền đặt cọc bằng VNĐ là ................................................................
(Bằng chữ: ....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ )
Để thuận lợi cho việc thực hiện giao dịch, Bên A sẽ mở cho Bên B một tài khoản không kỳ hạn
để chuyển số tiền đặt cọc. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, tài khoản này sẽ được trả lãi với
mức lãi suất không kỳ hạn hiện hành áp dụng cho các tổ chức kinh tế. Số tiền này sẽ được hoàn
trả lại cho Bên B khi hợp đồng này được thực hiện xong hoặc theo thỏa thuận khác giữa hai bên.
ĐIỀU 5. XỬ LÝ VI PHẠM
5.1. Trong trƣờng hợp một trong hai bên từ chối thực hiện hợp đồng:
5.1.1. Nếu Bên B không thực hiện đúng các điều khoản nêu trên của hợp đồng hoặc đến hạn
thanh toán giữa hai bên mà Bên B từ chối không thực hiện hợp đồng thì toàn bộ số tiền đặt cọc
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của Bên B cho Bên A sẽ thuộc về Bên A như là một khoản tiền bồi thường của Bên B cho Bên A
do việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của hợp đồng.
5.1.2. Ngược lại, nếu Bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ quy định trong hợp đồng thì Bên A
phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho Bên B toàn bộ số tiền gốc và lãi của khoản tiền đặt cọc.
5.2. Trƣờng hợp một trong hai bên vi phạm trong thanh toán:
5.2.1. Trường hợp đến hạn thanh toán mà Bên B không chuyển tiền hoặc chuyển không đủ tiền
vào tài khoản VND thì Bên B sẽ phải chịu mức phạt do chậm thanh toán tối đa bằng 150% lãi
suất cho vay ngắn hạn VND tương ứng hiện hành của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
tính trên số ngày và số tiền chậm trả hoặc thoả thuận khác bằng văn bản giữa hai bên.
5.2.2. Trường hợp đến hạn thanh toán mà Bên A không chuyển tiền hoặc chuyển không đủ tiền
vào tài khoản USD thì Bên A sẽ phải chịu mức phạt do chậm thanh toán tính trên số ngày và số
tiền chậm trả theo thoả thuận bằng văn bản giữa hai bên (nếu có).
ĐIỀU 6. THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động hết hiệu lực khi các bên hoàn tất các nghĩa vụ nêu
trong hợp đồng mà không có thoả thuận khác bổ sung.
ĐIỀU 7. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều kiện, điều khoản của hợp đồng. Trong quá trình
thực hiện hợp đồng nếu phát sinh tranh chấp mà hai bên không thể giải quyết được bằng thương
lượng thì sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án kinh tế có thẩm quyền tại địa bàn mà Bên B đóng
trụ sở. Quyết định của Toà án là chung thẩm và có ý nghĩa ràng buộc đối với hai bên. Mọi phí tổn
sẽ do bên có lỗi chịu.
Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực
hiện.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên & đóng dấu)

(Ký tên & đóng dấu)
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