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SURENDERED BILL OFF LOADING 

============================= 

SURENDERED Bill of Lading - Vận đơn đã nộp tại cảng bốc hàng” 

========================= 

Đây là loại vận đơn thông thường, chỉ khác là khi ký phát vận đơn, người vận 

chuyển hoặc đại lý tàu đóng thêm dấu “đã nộp vận đơn” (surrendered) lên vận đơn 

và thu hồi vận đơn đồng thời thông báo cho đại lý tàu tại cảng đích biết để đại lý 

trả hàng cho người nhận mà không cần thu hồi vận đơn gốc. Việc thông báo này 

thường thể hiện qua hình thức một văn bản (được truyền đi bằng telex, email, fax) 

gọi là “Telex release – Điện giao hàng”. Trong trường hợp B/L gốc chưa được phát 

hành, hãng tàu sẽ phát hành 1 chứng từ có ghi chú “Express Release –Trả hàng 

ngay” và thông báo cho đại lý tại cảng đến theo cách như trên. Trên mặt Express 

Release thường có ghu chú thêm “No Original Required”. 

Surrender B/L: 

- Thường chỉ là 1 bản in ra từ hệ thống của hãng tàu, sau đó cộp lên chữ 

“Surrender” 

- Giúp khắc phục tình trạng vận đơn đến chậm và giúp tiết kiệm chi phí gửi vận 

đơn gốc. 

- Có thể khống chế hàng nếu việc thanh toán của mình có trục trặc bằng cách yêu 

cầu hãng tàu hold hàng vì với loại vận đơn này hãng tàu/fw sẽ dùng thêm một điện 

telex gửi cho đại lý của mình confirm release hoặc không release hàng cho khách. 

- Surrender B/L sẽ giúp người gửi hàng và người nhận hàng dễ dàng hơn trong việc 

giải phóng hàng. Thông thường nếu shipper làm Surrender B/L, họ sẽ phải tốn một 

khoản phụ phí vận tải biển, phụ phí này thường nằm trong khoảng telex release fee 

- Thủ tục làm Surrender B/L thường đơn giản và nhanh chóng hơn BL gốc khá 

nhiều nên được nhiều doanh nghiệp chọn lựa. 
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