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Kỳ phiếu là một loại chứng khoán, trong đó người ký phát cam kết sẽ trả một số tiền nhất định vào một ngày
nhất định cho người hưởng lợi được chỉ định trên lệnh phiếu hoặc theo lệnh của người hưởng lợi trả cho một
người khác.

Nội dung kỳ phiếu:

- Cam kết trả một số tiền nhất định một cách vô điều kiện

- Thời hạn trả tiền

- Ðịa điểm trả tiền

- Tên họ người thụ hưởng

- Ðịa điểm, ngày ký phát hối phiếu

- Chữ ký của người ký phát lệnh phiếu

Promissory note
London, 25th, December 1997

GBP 5543.00
On the 25 th March, 1998 fixed by the Promissory note we promise to pay Food company or order in
HoChiMinh city the sum of five thousand five hundred and forty-three pounds Sterling.

For and on behalf of
Sithers Johnson Ltd
Signed

-----------I love you -------------------------
Thanh toán bằng thư tín dụng
Nội dung thư tín dụng
Quy trình rút vốn theo thủ tục thanh toán trực tiếp (hay hình thức chuyển tiền)
Cách thức mở L/C tại Việt Nam
Kiểm tra L/C
Những rủi ro trong thanh toán L/C
Cách giải quyết sai sót trong thanh toán L/C
Kiểm tra chứng từ trước khi chấp thuận thanh toán
Phương thức thanh toán bằng chuyển tiền
Phương thức nhờ thu kèm chứng từ
Phương thức nhờ thu hối phiếu trơn
Điều kiện đảm bảo bằng ngoại hối
Điều kiện đảm bảo bằng vàng
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Điều kiện đảm bảo bằng rổ tiền tệ
Nội dung để tờ Séc có hiệu lực
Hối phiếu
Kỳ phiếu 
-------------------------------------------------------------
Understanding and Using Letters of Credit, Part I
Understanding and Using Letters of Credit, Part II
Irrevocable LC
Irrevocable LC sample 2008
Usance LC
*******************************************************************************************
Thanh toán quốc tế          Letter of Credit            UCP 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Any request, pls send msg to YM: michaelhoan
 

Thủ tục cấp C/O           Thủ tục thanh toán             Thủ tục xuất nhập khẩu


