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THÔNG BÁO VỀ CƯỢC CONTAINER 

 Hãng tàu Nam Sung Shipping Việt Nam chi nhánh Hải Phòng xin được thông báo 

cho quý khách hàng thông tin như sau:  

Kể từ 1/7/2022 chúng tôi sẽ làm đại lý cho hãng tàu DONGYOUNG tại Việt Nam. 

Do vậy, chúng tôi xin đươc thông báo cho quý khách hàng biểu phí cược container áp dụng 

cho cả Namsung Shipping và Dongyoung Shipping như sau: 

1. Miễn phí cược container cho các mặt hàng thông thường. 

2. Chúng tôi sẽ áp dụng biểu phí sau đối với container lạnh, container đặc biệt, hàng 

phế liệu và các mặt hàng dễ gây hư hỏng container. Áp dụng cả hàng kéo đi và 

rút hàng tại cảng. 

       2.1 Hàng thép cuộn, nhôm, kẽm, máy công trình, máy móc, thiết bị, đá, phế liệu. 

-  Cont 20’: VND 3.000.000/ctr 

- Cont 40’: VND  5.000.000/ctr 

        2.2: Hàng đi biên giới: 

- Cont 20’: VND 20.000.000/ctr 

- Cont 40’: VND 40.000.000/ctr 

            2.3  Container đặc biệt (OT/FR) 

- Cont 20’: VND 5.000.000/ctr 

- Cont 40’: VND 10.000.000/ctr 

2.4. Container lạnh . Hãng tàu yêu cầu có công văn xin cược vỏ và bảo hiểm vỏ cont trị 

giá USD30.000  (bản gốc) 

    - Cont 20’: VND  60.000.000/ctr 

- Cont 40’: VND 80.000.000/ctr. 

3. Đối với các lô hàng có yêu cầu cược vỏ, chúng tôi áp dụng bắt buộc chuyển khoản theo 

thông tin sau: 

- Chủ tài khoản : CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NAM SUNG SHIPPING 

VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG 

- Số TK: 734.734.228 / Ngân hàng ACB chi nhánh Duyên Hải, Hải Phòng. 

- Nội dung chuyển khoản: # Tên và mã số thuế công ty chuyển khoản# Số vận 

đơn  

4. Các lô hàng khi hạ vỏ về bãi nếu phát sinh các chi phí như sửa chữa, vệ sinh, lưu 

vỏ… sẽ phải tạm thu các chi phí này tại bãi hạ. Sau khi hãng tàu phân định trách 

nhiệm bên chịu chi phí sửa chữa, vệ sinh, khách hàng sẽ thanh toán trực tiếp với 

bãi hạ. Chi phí lưu vỏ, khách hàng thanh toán với hãng tàu. 

5. Hãng tàu sẽ hoàn cược cho khách hàng bằng công văn bản gốc và chỉ hoàn về tài 

khoản công ty. Dấu trên công văn và tài khoản nhận tiền là của công ty chuyển 

khoản. 

 


