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BIỂU PHÍ TIỀN CƯỢC CONTAINER VÀ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 

Từ ngày 27/03/2020 Hãng tàu Dongjin áp dụng thu cược theo biểu phí mới bằng hình thức thu và hoàn trả 

cược bằng chuyển khoản. Khách hàng có thể nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản Ngân Hàng thu cược như 

bên dưới. Khách hàng tham khảo biểu phí bên dưới để chuyển khoản tiền cược dựa theo thông tin trên B/L. 

BIỂU PHÍ TIỀN CƯỢC CONTAINER 

No. Loại container Đơn giá 

1 20' General cargoes 500,000 VND/ CONT 

2 40' General cargoes 1,000,000 VND/ CONT 

3 20' Reefer/ Flat rack/ Opent Top 2,000,000 VND/ CONT 

4 40' Reefer/ Flat rack/ Opent Top 4,000,000 VND/ CONT 

5 20' Quá Cảnh ( Transit) 45,000,000 VND/ CONT 

6 40' Quá Cảnh ( Transit) 90,000,000 VND/ CONT 
 

Yêu cầu và lưu ý đối với khách hàng khi chuyển và nhận lại tiền cược. 

1. Ghi rõ số B/L của Hãng Tàu trong nội dung chuyển khoản. 

2. TÊN Khách Hàng ghi trên giấy mượn container (giấy cược) là người nhận hàng trên B/L của Hãng Tàu. 

3. Khách hàng NHẬN lại tiền cược là khách hàng trên giấy cam kết mượn container. Trường hợp tài khoản 

khác muốn nhận lại tiền cược, khách hàng phải cung cấp ủy quyền bản gốc ( theo mẫu Hãng tàu Dongjin) đề 

nghị nhận lại tiền cược có ký đóng dấu của 02 (hai) bên công ty. 

4. Giấy cam kết mượn container sẽ được gửi cùng với lệnh điện tử ( EDO), khách hàng lưu để làm thủ tục 

hóan cược, in giấy mượn container để trả rỗng về depot theo chỉ định ghi trên phiếu mượn container. 

5. Kiểm tra hoàn trả cược, phát sinh hư hỏng liện hệ email djs.inventory@transimex.com.vn chủ đề email 

hoàn cược ghi rõ yêu cầu và số vận đơn ( xem chi tiết chứng từ cần cung cấp, hướng dẫn, biểu mẫu công 

văn, ủy quyền tại webside:http://transimex.com.vn/dich-vu/dai-ly-hang-tau-dongjin) 

6. Phí chuyển khoản cược container do khách hàng chịu. 

Thông tin tài khoản nhận : (chỉ nhận tiền cược container) 

Người thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 

NH Người thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Sài Gòn 

Tài khoản Số: 110 11 00 10 3006 

Lưu ý: Tất cả mẫu biểu hoàn cược phải theo mẫu hãng tàu, khách hàng truy cập webside:   

http:// transimex.com.vn/dich-vu/dai-ly-hang-tau-dongjin 

Hãng tàu Dongjin Shipping 

http://www.transimex.com.vn/
http://www.djship.co.kr/
http://transimex.com.vn/dich-vu/bieu-mau-31007.html

