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Một số tập quán thương mại khác
• Căn cứ ký hợp đồng
• Điều kiện rõ ràng và ngụ
ý
• Điều kiện cơ bản và thứ
yếu
ế
• Chất lượng
• Số lượng

•
•
•
•
•
•

Bao bì đóng gói
Ký mã hiệu
Giao hàng
Vận tải
Giải quyết tranh chấp
Chữ ký trong hợp đồng

Điều kiện rõ ràng và ngụ ý
Điều kiện rõ ràng (Express terms)
Điều kiện ngụ ý (Implied terms)) )

Điều kiện cơ bản và thứ yếu
Điều kiện cơ bản (Conditions)
Điều kiện thứ yếu (Warranties) )
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Chất lượng
• Không qui định
• FAQ- Fair Average Quality
• GMQ- Good Markertable/ Merchantable Quality (Chất
lượng mua bán được)
• Tel quel/ As is Sale- Theo hiện trạng
• Phạm vi chênh lệch chất lượng cho phép

Số lượng
• Hàng đến an toàn/ Không đến, Không bán- Safe
Arrival/ No Arrival, No Sale
• Dung sai- Tolerance
– Mức dungg sai
– Quyền chọn dung sai
– Giá dung sai

• Trọng lượng cả bì coi như tịnh- Gross weight for
net

Bao bì đóng gói
• Cung cấp bao bì
• Chi phí bao bì
• Chất lượng bao bì
– Qui định cụ thể
– Qui định chung chung
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Ký mã hiệu
•
•
•
•
•

Dễ đọc, dễ thấy
Không phai, không nhòe
Không ảnh hưởng đến hàng hóa
Thống nhất
Chỉ dẫn đặc biệt

Giao hàng
• Thời hạn
• Địa điểm
• Gửi hàng từng phần

Vận tải
• Tàu đến cảng
– Cập cầu/ trong vùng thương mại
– Hoàn thành thủ tục
– Trao NOR

• Thời gian bốc dỡ
– Trao NOR trước/ lúc 12.00
– Trao sau 12.00

• Thưởng phạt bốc dỡ
– Mức phạt/ thưởng
– Once on demurrage, always on demurrage )
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Giải quyết tranh chấp
•
•
•
•
•
•

Phương pháp kiểm tra
Phạm vi bảo hành
Khiếu nại
Bồi thường thiệt hại thực tế
Hủy hợp đồng.
Giải thích các qui định

Khiếu nại
• Đơn khiếu nại
– Văn bản

– Đầy đủ
– Thời hạn
• Hồ sơ khiếu nại đầy đủ
• Trả lời khiếu nại

Bồi thường thiệt hại thực tế
• Toàn bộ thiệt hại
– Giá trị giảm sút
– Chi phí bỏ ra
– Lợi nhuận bỏ lỡ

• Vật
ậ chất
hấ
• Trực tiếp
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Ký hợp đồng
• Ký bút mực
• Bên soạn hợp đồng ký bên phải
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