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Tóm tắt 

Trong thời đại ngày nay, khi thương mại quốc tế ngày càng phát triển và Việt Nam đã 
thực sự trở thành một chủ thể trong quá trình ấy thì việc nắm và hiểu rõ những quy tắc, 
tiêu chuẩn quốc tế trong thanh toán quốc tế là một điều cần thiết để tránh những rủi ro, 
hiểu lầm không đáng có. Bài báo giới thiệu các tiêu chuẩn quốc tế về thực hành tín dụng 
chứng từ cho tất cả các bên liên quan đến tín dụng chứng từ.  

Abstract 

Nowadays, when the international trade has been highly developed and Vietnam has 
participated in this trading process, to understand and master the rules, international 
standards in international payment is a very important task in order to avoid risks and 
misunderstandings. Therefore, this paper introduces the international standards 
in practicing documentary credit for all partners concerned. 

Tại cuộc họp vào tháng 5/2000, Ủy ban kỹ thuật và thực hành ngân hàng của Phòng 
Thương mại quốc tế (Ủy ban ngân hàng của ICC) đã thành lập nhóm công tác để soạn thảo văn 
bản Tiêu chuẩn quốc tế về thực hành ngân hàng trong kiểm tra chứng từ xuất trình theo phương 
pháp tín dụng chứng từ được ban hành kèm theo tập quán và thực hành thống nhất về tín dụng 
chứng từ do Phòng Thương mại quốc tế xuất bản số 600 (UCP 600). Tiêu chuẩn quốc tế về thực 
hành ngân hàng thể hiện trong văn bản này là sự nhất quán với UCP cũng như các quan điểm và 
các quyết định của ủy ban ngân hàng của UCP.  

1. Hối phiếu và cách tính ngày đáo hạn 
1.1. Thời hạn 

Thời hạn: Phải phù hợp với các điều kiện trong L/C.  

- Nếu một hối phiếu được ký phát có thời hạn, thì ngày đáo hạn của nó phải được xác định 
từ bản thân hối phiếu đó. 

- Nếu L/C quy định hối phiếu có thời hạn 60 ngày kể từ ngày vận tải đơn. Nếu ngày vận tải 
đơn là 7/7/2009, thì thời hạn: 60 ngày sau ngày vận tải đơn 7/7/2009; 60 ngày sau ngày 7/7/2009; 
5/9/2009;…  

- Nếu thời hạn là xxx ngày sau ngày vận tải đơn thì ngày hàng bốc lên tàu được coi là ngày 
vận tải đơn, ngay cả khi ngày bốc hàng lên tàu là trước hoặc sau ngày vận tải đơn. 

Cách tính ngày đáo hạn là ngày tiếp theo, ví dụ 10 ngày sau hoặc trước ngày 1/3 là ngày 
11/3. 

- Nếu một vận tải đơn thể hiện nhiều ghi chú bốc hàng lên tàu xuất trình theo một L/C yêu 
cầu hối phiếu ký phát, ví dụ 60 ngày sau ngày vận tải đơn, thì ngày sớm nhất được dùng để tính 
ngày đáo hạn. Vd: L/C yêu cầu giao hàng ở cảng của Việt Nam và vận tải đơn ghi chú hàng đã 
bốc lên tàu A từ cảng Nhơn Trạch(Đồng Nai) ngày 1/5 và lên tàu B ở cảng Hải Phòng ngày 15/5, 
thì hối phiếu sẽ được tính là 60 ngày sau ngày 1/5. 

- Nếu L/C yêu cầu hối phiếu ký phát và nhiều bộ vận đơn được xuất trình theo một hối phiếu 
thì ngày vận tải đơn cuối cùng được dùng để tính ngày đáo hạn. 

Các chứng từ vận tải khác cũng áp dụng nguyên tắc như vậy. 

1.2. Ngày đáo hạn 

Một hối phiếu quy định ngày đáo hạn là một ngày cụ thể thì nó phải phù hợp trong L/C. 



CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (01/04/1956-01/04/2010) 
 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 22 – 04/2010 

 

86 

Nếu một hối phiếu được ký phát xxx ngày sau ngày xuất trình: 

- Chừng từ phù hợp hay không phù hợp nhưng ngân hàng trả tiền không thông báo từ chối, 
thì ngày đáo hạn là xxx ngày từ ngày ngân hàng này nhận được chứng từ. 

- Nếu ngân hàng trả tiền từ chối và sau đó chấp nhận thì Ngày đáo hạn là xxx ngày là muộn 
nhất sau ngày ngân hàng này chấp nhận hối phiếu. 

Ngân hàng trả tiền phải thông báo ngày đáo hạn cho người xuất trình, việc tính Ngày đáo 
hạn cũng sẽ áp dụng với L/C thanh toán về sau. 

1.3. Ngày ngân hàng, ngày gia hạn, chuyển tiền chậm 

Việc thanh toán phải được thực hiện ngay vào ngày đến miễn là trong ngày làm việc của 
ngân hàng, nếu ngoài thì sẽ là ngày làm việc đầu tiên sau ngày đến hạn. 

1.4. Ký hậu  

Hối phiếu phải được ký hậu nếu cần thiết. 

1.5.  Số tiền 

Tên bằng chữ và số phải bằng nhau, ghi bằng đơn vị tiền tệ trong L/C. Phù hợp với hóa 
đơn, (nếu lớn hơn thì phải có sự đồng ý liên quan giữa các bên). 

1.6. Hối phiếu 

Hối phiếu phải được ký phát đòi tiền bên đã được quy định trong L/C. Người thụ hưởng ký 
phát. 

1.7.  Các sửa chữa và thay đổi 

Sửa chữa và thay đổi nếu có thì phải được người ký phát ký xác nhận. Nếu ngân hàng ghi 
chú trong L/C về việc không cho phép sữa chữa trong L/C thì việc sữa chữa và thay đổi không 
được chấp nhận ngay cả khi được người ký phát xác nhận. 

2. Hoá đơn 

Một Thư tín dụng yêu cầu một “hóa đơn” mà không giải thích thêm thì bất cứ các loại hóa 
đơn nào xuất trình đều có thể đáp ứng yêu cầu. Ví dụ: hóa đơn thương mại,… Tuy nhiên hóa đơn 
“tạm thời”, “chiếu lệ” hoặc tương tự là không được chấp nhận. 

Mô tả hàng hóa, dịch vụ hoặc các thực hiện và những yêu cầu chung có liên quan đến 
hóa đơn: 

Mô tả hàng hóa dịch vụ và các thực hiện trong hóa đơn phải phù hợp với mô tả trong Thư 
tín dụng. 

Mô tả hàng hóa dịch vụ và các thực hiện trong hóa đơn phải phản ánh hàng hóa nào thực 
sự đã được giao hoặc đã được cung ứng. Một hóa đơn mô tả toàn bộ hàng hóa như qui định trong 
Thư tín dụng sau đó ghi rõ là những hàng nào đã được giao, cũng có thể chấp nhận được. 

Một hóa đơn phải kê khai giá trị hàng hóa đã giao hoặc dịch vụ hoặc các thực hiện đã được 
cung ứng. Đơn giá (nếu có) và đồng tiền ghi trong hóa đơn phải phù hợp với đồng tiền trong Thư 
tín dụng. Hóa đơn phải thể hiện mọi chiết khấu và giảm giá đã được yêu cầu trong thư tín dụng. 

Nếu điều kiện thương mại là 1 bộ phận của mô tả hàng hóa trong Thư tín dụng hoặc được 
ghi gắn liền với số tiền, thì hóa đơn phải ghi rõ điều kiện thương mại đó và nếu mô tả hàng hóa chỉ 
ra nguồn của các điều kiện thương mại, thì nó phãi chỉ rõ nguồn của các điều kiện thương mại đó. 

Trừ khi Thư tín dụng yêu cầu, hóa đơn không cần thiết phải ký và ghi ngày. 

Số lượng, trọng lượng và thể tích hàng hóa kê khai trong hóa đơn không mâu thuẫn với kê 
khai trong chứng từ khác. 

Hóa đơn không được thực hiện: nếu giao hàng hóa vượt quá hoặc không được yêu cầu 
trong Thư tín dụng. Ví dụ: hàng mẫu, vật phẩm quảng cáo thì hóa đơn không được thể hiện điều 
đó, ngay cả khi nói rõ là miễn phí. 
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Số lượng hàng hóa yêu cầu trong thư tín dụng có thể thay đổi trong 1 dung sai ±5% (ngoại 
trừ những Thư tín dụng qui định số lượng không được tăng hoặc giảm; hoặc đơn vị tính là bao, 
gói…). Một sự thay đổi tăng lên +5% về số lượng hàng hóa không cho phép số tiền thanh toán 
vượt quá số tiền của Thư tín dụng. 

Ngay cả khi cấm giao hàng từng phần, thì dung sai kém 5% trên số tiền của hóa đơn là 
được chấp nhận. Nếu Thư tín dụng không qui định số lượng thì hóa đơn coi như thanh toán cho 
toàn bộ số lượng. 

Nếu Thư tín dụng yêu cầu giao hàng nhiều lần thì mỗi lần giao hàng phải phù hợp với lịch 
trình giao hàng. 

3. Chứng từ Vận tải dùng cho ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau (Áp dụng 
điều 19 UCP 600) 

  Chứng từ vận tải dùng cho ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau gọi là Chứng Từ 
Vận tải liên hợp hoặc Đa phương thức; chỉ rõ rằng nó dùng để chuyên chở hàng từ nơi nhận 
hàng để chở hoặc từ cảng biển, sân bay hoặc từ nơi xếp hàng tới nơi đến cuối cùng quy định 
trong Thư tín dụng. Nếu một Thư tín dụng yêu cầu xuất trình chứng từ này thì sẽ áp dụng Điều 19 
UCP 600. Khi đó, trong chứng từ không cần phải đề cập đến phương tiện vận tải chở nhưng cấm 
không được ghi là việc giao hàng chỉ do một phương thức vận tải thực hiện. 

Thuật ngữ “chứng từ vận tải đa phương thức” và thuật ngữ “chứng từ vận tải liên hợp” là 
như nhau. Một chứng từ không cần phải có tiêu đề “chứng từ vận tải đa phương thức” hoặc 
“chứng từ vận tải liên hợp” theo Điều 19 UCP 600. 

Bộ đầy đủ các bản gốc 

Điều 19 UCP 600 có quy định số lượng các bản gốc phát hành: 

- Các chứng từ vận tải có ghi chú “Bản gốc thứ nhất”, “Bản gốc thứ hai”, “Bản gốc thứ ba”, 
“Bản gốc đầu tiên”, “Hai bản gốc như nhau”, “Ba bản gốc như nhau” v.v… hoặc các ghi chú tương 
tự đều là các bản gốc. 

- Chứng từ vận tải đa phương thức không cần thiết phải có chữ “Original” mới được chấp 
nhận theo Thư tín dụng. 

Ký chứng từ vận tải đa phương thức 

Mục 19(a)(i) UCP 600 quy định các bản gốc của chứng từ vận tải đa phương thức phải 
được ký bởi người chuyên chở đã được nhận biết. Người chuyên chở có thể là: 

 Đại lý thay mặt cho người chuyên chở ký chứng từ vận tải đa phương thức: phải 
được nhận biết là người đại lý và phải nói rõ là ký thay mặt ai, nếu người chuyên chở 
đã được nhận biết ở nơi nào khác  trên chứng từ thì không cần ghi. 

 Thuyền trưởng ký chứng từ vận tải đa phương thức: chữ ký phải được nhận biết là 
của thuyền trưởng và không cần phải ghi tên của thuyền trưởng. 

 Đại lý thay mặt thuyền trưởng ký chứng từ vận tải đa phương thức: đại lý phải được 
nhận biết là đại lý và không cần phải ghi tên của thuyền trưởng. 

Nếu một Thư tín dụng quy định “Chứng từ vận tải đa phương thức của người giao nhận là 
có thể chấp nhận” thì chứng từ này có thể do người giao nhận ký với tư cách của người giao nhận 
mà không cần thiết phải ghi là đại lý cho người chuyên chở đích danh và không cần thiết phải ghi 
tên của người chuyên chở. 

Những ghi chú đã bốc hàng 

Phần này quy định ngày giao hàng và các ghi chú trên chứng từ: 

Thông thường ngày phát hành chứng từ vận tải đa phương thức sẽ được coi là ngày gửi 
hàng, ngày nhận hàng để chở hoặc ngày bốc hàng lên tàu trừ khi có ghi chú riêng biệt về ngày gửi 
hàng, nhận hàng để chở hoặc bốc hàng lên tàu từ một địa điểm quy định trong Thư tín dụng và 
trong trường hợp này ngày bốc hàng lên tàu sẽ được coi là ngày giao hàng dù ngày này có thể 
xảy ra hay không xảy ra trước hoặc sau ngày phát hành chứng từ. 
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Trên chứng từ, nếu có ghi là: “Hàng đã bốc lên tàu nhìn bề ngoài ở trong điều kiện tốt”, “Đã 
bốc hàng lên tàu”, “Hàng đã bốc hoàn hảo” hoặc các cụm từ nào có từ “đã bốc”, “trên tàu” thì đều 
có nghĩa là “đã bốc hàng lên  tàu”. 

Nơi nhận hàng để chở, gửi hàng, bốc hàng lên tàu và nơi đến 

Khi Thư tín dụng quy định rằng: nơi nhận hàng để chở, gửi hàng, bốc hàng lên tàu và nơi 
đến là một khu vực địa lý ví dụ như bất kì cảng Châu Âu nào thì chứng từ vận tải đa phương thức  
phải ghi rõ địa điểm cụ thể mà địa điểm đó phải nằm trong khu vực địa lý hoặc trong loạt các cảng 
đã được quy định trong Thư. 

Người nhận hàng, bên ra lệnh, người gửi hàng và ký hậu, bên thông báo 

Nếu Thư tín dụng yêu cầu: 
 Hàng hóa phải được giao cho một người được chỉ định hay còn gọi là giao hàng đích 

danh ví dụ “giao cho Ngân hàng X” thì chứng từ vận tải đa phương thức không cần có 
chữ: “theo lệnh” hoặc “theo lệnh của” đứng trước tên của người được chỉ định ví dụ 
“giao theo lệnh của Ngân hàng X”; 

 Hàng hóa được giao “theo lệnh” hoặc “theo lệnh của” một người được chỉ định ví dụ 
“theo lệnh của Ngân hàng X” thì chứng từ vận tải đa phương thức không được ghi là 
giao hàng hóa cho người được chỉ định ví dụ “giao cho Ngân hàng X”. 

Người gửi hàng hoặc một người nhân danh người gửi hàng phải ký hậu chứng từ vận tải đa 
phương thức nếu nó được phát hành theo lệnh của người gửi hàng. 

Nếu Thư tín dụng không quy định về việc thông báo cho ai  thì ô thông báo trên chứng từ 
vận tải đa phương thức có thể để trống hoặc tìm mọi cách để điền vào. 

Chuyển tải và giao hàng từng phần 

Trong vận tải đa phương thức chuyển tải sẽ xảy ra vì phải dỡ hàng xuống rồi lại phải bốc lên 
từ phương tiện vận tải này sang phương tiện khác trong suốt hành trình vận chuyển. 

Nếu trong L/C cấm giao hàng từng phần có nhiều bộ chứng từ vận tải đa phương thức thực 
hiện việc bốc hàng, gửi hàng và nhận hàng để chở từ một nhiều nơi xuất phát được xuất trình (do 
có sự cho phép hay L/C quy định thì các chứng từ đó sẽ được chấp nhận, miễn là nó chứng minh 
được là hàng hóa trên cùng một phương tiện vận chuyển, cùng một hành trình chuyên chở và 
cùng nơi đến. Nếu chúng có ngày giao hàng, gửi hàng, nhận hàng để chở khác nhau thì thời hạn 
xuất trình chứng từ là ngày muộn nhất trong các ngày đó. 

Khi giao hàng trên nhiều phương tiện vận tải thì đó là giao hàng từng phần, cho dù chúng 
xuất phát cùng ngày và chở đến cùng một nơi. 

Chứng từ vận tải đa phương thức hoàn hảo 

Nếu ghi chú về tình trạng khuyết tật của hàng hóa, bao bì trên các chúng từ vận tải đa 
phương thức là điều không thể chấp nhận, ví dụ như bao bì không phù hợp cho hành trình là 
không được. Nhưng khi bạn ghi là bao bì có thể không phù hợp cho vận chuyển thì có thể chấp 
nhận. 

Nếu từ “hoàn hảo” trên chứng từ bị xóa đi, thì điều đó không nghĩa là đó là ghi chú hay 
không hoàn hảo, trừ khi nó có điều khoản hay ghi chú nói rõ là hàng hóa hay bao bì có khuyết tật. 

Mô tả hàng hóa 
Mô tả hàng hóa trên chứng từ vận tải đa phương thức có thể chung chung, miễn là không 

mâu thuẫn với L/C. 

Những sửa chữa và thay đổi 

Những sửa chữa hay thay đổi trên chứng từ phải có xác nhận và phải do người chuyên chở 
hoặc bất cứ một đại lý nào đó của họ thực hiện (người này có thể khác với người đại lý đã phát 
hành hay ký chứng từ vận tải đa phương thức), miễn là họ phải thể hiện rõ họ là người đại lý của 
thuyền trưởng  hay của người chuyên chở. Các bản sao mà có sự sửa đổi thì không cần xác nhận 
khi đã thực hiện trên bản gốc. 
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Cước phí và phụ phí 

Khi L/C yêu cầu chứng từ vận tải đa phương thức ghi rõ cước phí đã trả hay sẽ trả tại cảng 
đến thì chứng từ phải thực hiện. Những người yêu cầu hay các ngân hàng phát hành phải yêu cầu 
rõ chứng từ phải thể hiện cước phí phải trả trước hay sẽ thu sau. 

Khi L/C không chấp nhận các phụ phí thì chứng từ không được ghi là phụ phí đã hay sẽ 
thanh toán, ngay cả việc dùng các thuật ngữ giao hàng mà nó liên quan tới các chi phí xếp dỡ 
hàng hóa: miễn xếp (FI), miễn xếp dỡ và sắp xếp (FIOS). Còn khi đề cập các chi phí do dỡ hàng 
chậm hay phát sinh sau khi hàng hóa đã được dỡ xuống như chi phí do trả container chậm thì 
không được xem là phụ phí. 

Hàng hóa được cấp nhiều chứng từ vận tải đa phương thức 

Nếu một chứng từ có ghi là hàng đóng trong container ngoài chứng từ này thì còn nhiều 
chứng từ khác và phải được giao (hoặc các chứng từ tương tự) thì phải xuất trình cùng lúc theo 
cùng một L/C để giải tỏa container. Nếu không thì sẽ không được chấp nhận. 

4. Vận đơn 
4.1. Áp dụng điều 22 UCP 

Áp dụng điều 22 UCP 600 trong trường hợp 

- Khi hợp đồng vận tải yêu cầu xuất trình vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu; 

- Khi L/C cho phép xuất trình vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu và vận tải đơn theo hợp 
đồng thuê tàu được xuất trình. 

Một chứng từ vận tải chỉ ra là nó phụ thuộc vào hợp đồng thuê tàu thì nó là vận tải đơn theo 
hợp đồng thuê tàu tuân theo điều 22-UCP 600. 

4.2. Điều khoản vận tải theo hợp đồng thuê tàu phải gồm một bộ đầy đủ các bản gốc 

Các bản gốc có thể được ghi chú là “bản gốc thứ nhất”, “bản gốc thứ 2”, “hai bản gốc như 
nhau”, “ba bản gốc như nhau”… hoặc các ghi chú tương tự. 

Không nhất thiết trên vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu phải có chữ “original” mới được 
chấp nhận theo L/C. 

4.3. Điều khoản về ký vận đơn theo hợp đồng thuê tàu 

Bản gốc của một vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu phải có chữ ký theo hình thức quy 
định tại điều 22-UCP 600. 

 Nếu vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu được ký bởi thuyền trưởng, người thuê tàu hoặc 
chủ tàu thì chữ ký phải được xác nhận là của những người này. 

Nếu vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu được ký bởi một đại lý thay mặt thuyền trưởng, 
người thuê tàu, chủ tàu thì đại lý đó phải được nhận biết: không cần ghi tên của thuyền trưởng 
nhưng tên người thuê tàu hoặc chủ tàu thì phải được ghi ra. 

4.4. Điều khoản về ghi chú đã bốc hàng lên tàu  

Nếu trên vận tải đơn theo hợp đồng thê tàu ghi “đã bốc hàng” thì ngày phát hành vận đơn 
được coi là ngày giao hàng, trừ khi trên vận đơn đã có ghi chú về hàng đã bốc thì ngày trong ghi 
chú về hàng đã bốc đó được coi là ngày giao hàng. 

Có nhiều cách diễn tả “đã bốc hàng lên tàu”, như hàng đã bốc lên tàu nhìn bề ngoài trong 
điều kiện tốt” hay “hàng đã bốc lên tàu”, “đã bốc”… và các cách diễn đạt tương tự. 

4.5. Điều khoản về cảng bốc và cảng dỡ 

Nếu L/C quy định về một khu vực địa lý, một cảng bốc hoặc một cảng dỡ cụ thể thì vận tải 
đơn theo hợp đồng thuê tàu phải ghi cảng bốc hàng thực tế mà phải nằm trong khu vực địa lý 
hoặc trong trong dãy các cảng đã được nêu, nhưng có thể nêu các cảng là cảng dỡ hàng hoặc có 
thể ghi theo khu vực địa lý. 
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4.6. Điều khoản về người nhận hàng, bên ra lệnh, người gửi hàng và ký hậu, bên 
thông báo 

 Nếu L/ C yêu cầu một vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu ghi hàng hóa được giao cho một 
bên đích danh thì vận đơn theo hợp đồng thuê tàu không được ghi từ “theo lệnh”, hoặc “theo lệnh 
của” trước tên bên đích danh đó.Tương tự, nếu L/C quy định hàng hóa được giao “theo lệnh”, 
“theo lệnh của” thì không được ghi hàng hóa giao trực tiếp cho bên đích danh trên vận tải đơn theo 
hợp đồng thuê tàu. 

Vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu phải được gửi hàng ký hậu nếu nó được phát hành theo 
lệnh, hoặc theo lệnh của người gửi hàng. Việc ký hậu cho thấy có thể cho phép thay mặt người 
gửi hàng. 

Nếu L/C không ghi rõ tên người thông báo thì ô bên Thông báo trên vận tải đơn theo hợp 
đồng thuê tàu có thể để trống hoặc điền vào tùy ý cách. 

4.7. Điều khoản về vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu hoàn hảo 

Các điều khoản hoặc ghi chú trên vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu: 

Tuyên bố một cách rõ ràng về tình trạng khuyết tật của hàng hóa hoặc bao bì là không thể 
chấp nhận. Không tuyên bố rõ ràng về tình trạng khuyết tật của bao bì thì không coi là có sai biệt. 

Tuyên bố rằng: “bao bì không thích hợp cho vận chuyển đường biển” thì không thể chấp 
nhận. 

Vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu sẽ không được coi là hoàn hảo nếu từ “hoàn hảo” ghi 
trên vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu và bị xóa đi, trừ khi có một điều khoản hoặc ghi chú nói rõ 
rằng hàng hóa hoặc bao bì có khuyết tật. 

4.8. Điều khoản về giao hàng từng phần 

Giao hàng trên nhiều con tàu gọi là giao hàng từng phần, ngay cả khi các tàu này khởi hành 
cùng một ngày để đến cùng một cảng đến. 

Nếu L/C cấm giao hàng từng phần và có nhiều vận tải đơn gốc được xuất trình cho lô hàng 
từ một hay nhiều cảng bốc hàng (cho phép đặc biệt trong khu vực địa lý hoặc các loạt cảng quy 
định trong L/C với điều kiện là chúng dùng cho việc giao hàng trên một con tàu, cùng một hành 
trình, cùng một cảng dỡ hàng, loạt cảng dỡ hàng hoặc khu vực địa lý.  

Nếu có nhiều ngày giao hàng khác nhau của nhiều bộ vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu 
được xuất trình thì ngày giao hàng muộn nhất trong các ngày đó sẽ dược dùng để tính bất cứ thời 
hạn xuất trình nào (ngày đó phải xảy ra hoặc trước ngày giao hàng muộn nhất quy định trong L/C). 

4.9. Điều khoản về mô tả hàng hóa 

Những mô tả hàng hóa trên vận đơn theo hợp đồng thuê tàu phải được miêu tả mà không 
mâu thuẫn trong L/C. 

4.10. Điều khoản về sửa chữa và thay đổi   

Những sữa chữa và thay đổi trên vận đơn theo hợp đồng thuê tàu phải được xác nhận, do 
người chủ tàu, người thuê tàu, thuyền trưởng hoặc bất cứ đại lý nào của họ. Không cần phải xác 
nhận những thay đổi hoặc sửa chữa có thể đã được thể hiện trên bản gốc lên các bản sao vận 
đơn. 

4.11. Điều khoản về cước phí và phụ phí 

Nếu L/C quy định vận đơn theo hợp đồng thuê tàu phải ghi cước phí đã trả hoặc sẽ trả tại 
cảng đến thì trên vận đơn đó phải ghi cho phù hợp. Đối với các chứng từ trả trước hoặc sẽ thu sau 
phải có quy định rõ ràng của người yêu cầu và các ngân hàng phát hành. 

Không được ghi các phụ phí lên vận đơn theo hợp đồng thuê tàu nến L/C quy định không 
chấp nhận các phụ phí, các phụ phí này đề cập đến chi phí gắn liền với việc xếp dỡ hàng hóa như 
miễn xếp, miễn dỡ, miễn xếp dỡ, miễn xếp dỡ và sắp xếp. Các chi phí được đề cập trên chứng từ 
vận tải do dỡ hàng chậm hoặc chi phí sau khi dỡ hàng không được coi là phụ phí theo nghĩa này. 
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Tóm lại, bất cứ điều khoản nào trong tín dụng chứng từ mà có thể thay đổi hay ảnh hưởng 
đến việc áp dụng một điều khoản của UCP cũng có thể ảnh hưởng đến tiêu chuẩn quốc tế về thực 
hành ngân hàng. Do đó, khi xem xét các tập quán thực hành được quy định trong văn bản này, 
các bên phải thật cân nhắc đến bất kỳ điều khoản trong tín dụng chứng từ mà nó loại trừ hay thay 
đổi nội dung được quy định trong một điều khoản của của UCP.  
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