Sent:03/08/21 09:07:54

As General Agent Cong Ty TNHH Giao Nhan Hang Hai Cat Tuong
6Fl. 343 Pham Ngu Lao St., Dist. I, HCMC, Vietnam.
Tel:+84-28-6252 6888 Fax:+84-28-6291 5639

Vessel/Voy No.:

Port of Loading:

Place of Receipt:

Port of Discharge:

Place of Delivery:

Arrival Date:

Container no./Seal No.

Mark/No.

Qty.

Description of goods.

G.W.M.

Đặc biệt lưu ý:
1/Forwarders nào chưa được phân quyền, vui lòng cung cấp ID cho hãng tàu bằng cách trả lời email này.
2/ Thông báo phân quyền dành cho các khách hàng Forwarders, khách hàng nhận hàng trực tiếp vui lòng bỏ
qua thông báo này, chỉ cần xác nhận email thông báo hàng đến.
3/ Free time check lại vào ngày tàu cập.
4/ Email chung hàng nhập: hcm.inbound@interasialine.com.vn Vui lòng gửi tất cả các yêu cầu liên quan đến
hàng nhập vào email này, không gửi email riêng tránh tình trạng sót email.
5/ EDO sẽ được phát hành vào ATA, vui lòng gửi yêu cầu từ ngày ATA trở đi.
6/ Hãng tàu đã sử dụng EDO cho những lô hàng nhận tại Cảng Cát Lái, Cảng Cái Mép TCIT, cảng SP-ITC
vui lòng liên hệ truy cập link https://interasialine.online/E-Do/MauGiayUyQuyenEDO(
INTERASIALINES).zip để nhận form giấy ủy quyền đăng ký email nhận EDO, điền thông tin vào form
và nộp BẢN GỐC cho hãng tàu.
7/ Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp tại Việt Nam, IAL xin tạm ngưng
giao dịch tiền mặt tại quầy từ ngày 21 tháng 05 năm 2021. Quý khách hàng vui lòng thanh toán chuyển
khoản, thông tin tài khoản trong link: https://interasialine.online/notes/cashiers/hcm
LƯU Ý:
01. Với những lô hàng lấy lệnh bằng Bill gốc, khi đổi lệnh Quý khách vui lòng mang Bill gốc có đầy đủ ký hậu mặt sau Bill. Cụ thể, thông tin thể hiện trên cột Cnee
và yêu cầu ký hậu như sau:
• To order => cần Shipper ký hậu.
• To order of Shipper => cần Shipper ký hậu.
• To order of Bank A => cần Ngân hàng A ký hậu.
• To order of B company => cần Công ty B ký hậu.
02. Ngày tàu đến cảng dỡ hàng(POD) là ngày dự kiến có thể thay đổi. Đề nghị Quý khách mở tờ khai sau khi container có vị trí ở nơi nhận hàng(PLD).
03. Nếu PLD(Nơi nhận hàng) là VICT và các ICD, Forwarder vui lòng gửi HBL để Hãng tàu làm thủ tục chuyển cảng.
04. Liên quan đến Hệ Thống E-Manifest Hải Quan Việt Nam
• Hãng tàu Interasia sẽ cung cấp mã hồ sơ cho mỗi chuyến tàu để Quý Forwarder, Partner upload dữ liệu lên hệ thống E-Manifest.
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• Nếu chưa nhận được phân quyền, Quý Forwarder, Partner có trách nhiệm liên hệ Interasia cung cấp thông tin để được gán quyền, trong trường hợp Interasia không nhận
được mail thông báo tài khoản từ Quý Forwarder, Partner xem như Hãng tàu Interasia đã gán quyền thành công, mọi sự chậm trễ trong việc khai báo E-Manifest do Quý
Forwarder, Partner chịu trách nhiệm.
05. Interasia chỉ áp dụng gửi giấy báo hàng đến qua email, vui lòng liên hệ Hãng tàu để cung cấp email cần thiết để nhận giấy báo này cho từng lô hàng cụ thể.
• Interasia gửi giấy báo hàng đến dựa theo dữ liệu email quý khách hàng đã cung cấp cho các lô hàng trước đó nên:
• Trường hợp Quý khách có thay đổi nhân sự, vui lòng liên hệ Hãng tàu cập nhật lại thông tin email để nhận giấy báo hàng đến cho từng lô hàng cụ thể.
• Interasia từ chối giải quyết tất cả khiếu nại liên quan đến việc quý khách hàng không nhận được giấy báo hàng đến do email của quý khách không thuộc sự quản lý của
Interasia.
• Interasia khuyến cáo Quý khách hàng nên có mailing lists hay group mail trong trường hợp có nhiều người cần nhận thông tin giấy báo hàng đến và cấp quyền gửi mail cho
các địa chỉ email từ Hãng tàu.
06. Về điện giao hàng, Quý khách vui lòng kiểm tra trước khi lên lấy lệnh tại:
https://www.interasia.cc/content/c_service/telex_release.aspx?SiteID=1
07. Các yêu cầu khác, free time,... Quý khách vui lòng liên hệ:
- Nhân viên chứng từ - Group email: hcm.inbound@interasialine.com.vn; - Tel: (+84 28) 6252 6888 ext: 14 or 17 or 34
08. Các yêu cầu liên quan đến chi phí và xuất hóa đơn lô hàng này, Quý khách vui lòng liên hệ:
- Nhân viên kế toán - email: hcm.inbound@interasialine.com.vn; - Tel: (+84 28) 6252 6888 ext: 10 or 12
09. Quý khách lưu ý tuyệt đối không tự ý gửi mail hay cc bất kỳ địa chỉ mail nào khác từ Hãng tàu, ngoài thông tin được cung cấp bên trên, vì việc đó gây cảng trở
email của quý khách có thể đến được hệ thống mail của Hãng tàu, Hãng tàu từ chối giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc Quý khách tự ý gửi mail hay
cc đến các mail nội bộ khác của Hãng tàu.
10. system.mail@interasialine.com.vn là mail hệ thống, để nhận được phản hồi nhanh nhất vui lòng liên hệ thông tin bên trên hoặc [reply all] email này.

General Local Charges:
*DOC: VND 1,050,000
*THC: USD 118/20 & USD 180/40
*THC REEFER/ FLAT RACK/ OPEN TOP: USD 155/20' & USD 245/40'
*CIC: USD 57.89/20' & USD 115.79/40
*CLEANING CONTAINER:
- G1: VND 300,000/20' & VND 600,000/40'
- G2: VND 200,000/20' & VND 400,000/40'
- G3: VND 170,000/20' & VND 340,000/40'
- G4: VND 140,000/20' & VND 280,000/40'
*DEM: FROM ETA: FREE 5DAYS (DG CARGO, REEFER /FLAT RACK/ OPEN TOP CONTAINER: FREE 3DAYS)
- DRY CONTAINER:
=> NEXT 5 DAYS: VND 400,000/20'DC & VND 800,000/40'DC
=> THERE AFTER: VND 660,000/20'DC & VND 1,210,000/40'DC
- REEFER/ FLAT RACK/ OPEN TOP CONTAINER:
=> NEXT 4 DAYS: VND 920,000/20'DC & VND 1,840,000/40'DC
=> THERE AFTER: VND 1,391,500/20'DC & VND 2,783,000/40'DC
(ALL ABOVE CHARGES ARE INCLUDED VAT)

Deposit Container:
- PLASTIC SCRAP: VND 1,000,000/20' & VND 2,000,000/40'
- HEAVY TIMBER, WOOD: VND 2,000,000/20' & VND 3,000,000/40'
- OPEN TOP/ FLAT RACK/ REEFER: VND 5,000,000/20' & VND 10,000,000/40'
- OFF-HIRED: VND 500,000/20' & VND 1,000,000/40'
- USED MACHINE/ HEAVY MATERIAL/: VND 15,000,000/CONTAINER'
- 100% NEW MACHINE: VND 3,000,000/20’ & VND 5,000,000/40’
- STEEL, METAL, IRON, ALUMINUM: VND 1-3,000,000/20’ & VND 2-5,000,000/40’
- OUT OF CITY: VND 10,000,000/20' & VND 20,000,000/40'
- DANGEROUS LIQUID CARGO/ LIQUID CHEMICAL: VND 1,000,000/20’ & VND 2,000,000/40’
- TRANSIT CAMBODIA: VND 10,000,000/20' & VND 20,000,000/40'
- TRANSIT TO HAI PHONG: VND 45,000,000
- UNSTUFF DANGEROUS CARGOES: VND 1,000,000/20’ & VND 2,000,000/40’
- SOLAR SYSTEM/SOLAR MODULE/POLYCRYSTALLINE PHOTOVOLTAIC MODULES: VND 2,000,000/20’ AND VND 3,000,000/40’

Quy Trình và Thủ Tục Nhận Lại Cược Container Hàng Nhập:
01. Thời gian trả cược là sau 3 ngày sau khi hạ container rỗng, trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6:
• Sáng trước 11h.
• Chiều trước 16h.
• Hãng tàu không chấp nhận bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào do đã chốt sổ sách kế toán trong ngày.
02. Các giấy tờ, chứng từ cần thiết phải có và được chấp nhận để nhận lại cược:
• Phiếu thu.
• Giấy giới thiệu từ Cty đứng tên trên Phiếu thu.
• CMND hoặc Giấy phép lái xe hoặc Passport.
• Phiếu giao nhận container từ Cảng/Depot.
(Tất cả chứng từ trên phải là bản gốc không chấp nhận chỉnh sửa)
03. Quý khách phải hoàn thành nhiệm vụ hoàn trả container theo đúng chỉ định từ Hãng tàu với tình trạng container tốt hoặc sau khi thanh toán đầy đủ chi phí phát
sinh do hư hỏng container mới được xem xét nhận lại cược.
04. Trường hợp Quý khách không đáp ứng đủ một trong các qui định trên, Hãng tàu có toàn quyền từ chối trả cược đến khi Quý khách hoàn thành nghĩa vụ và đáp
ứng đầy đủ các chứng từ nêu trên mới được xem xét giải quyết.
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05. Thông tin liên hệ kiểm tra trả cược container trước khi lên văn phòng Hãng tàu.
• Email: hcm.deposit@interasialine.com.vn;

Email và Tất Cả Nội Dung Phải Tuân Theo Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm Sau:
* Thông tin có trong thông tin liên lạc và tài liệu đính kèm này được giữ kín và chỉ dành cho Người nhận dự định. Bất kỳ việc tiết lộ, sao chép hoặc phân phối thông tin liên
lạc này nếu không có sự đồng ý của Người gửi đều bị nghiêm cấm.

* Nếu Quý khách không phải là Người nhận mong muốn, vui lòng thông báo cho Người gửi và xoá toàn bộ thông tin liên lạc này mà không sử dụng, giữ lại, hoặc tiết lộ bất
kỳ nội dung nào của nó.

* Thông tin này chỉ nhằm mục đích thông tin và không được hiểu là chào hàng hoặc chào mời chào hàng hoặc chấp nhận hoặc xác nhận bất kỳ hợp đồng hoặc giao dịch nào.
Tất cả các dữ liệu hoặc thông tin khác có trong tài liệu này không được bảo đảm là hoàn chỉnh và chính xác và có thể thay đổi mà không báo trước. Bất cứ ý kiến hay tuyên bố
nào trong tài liệu này không nhất thiết là phản hồi của Interasia Lines.

* Truyền thông Internet không thể được bảo đảm để không có vi-rút. Người nhận có trách nhiệm bảo đảm rằng thông tin liên lạc này không có virut và Người gửi không chấp
nhận trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại do siêu vi khuẩn truyền qua đường truyền này.

* Truyền thông Internet không thể được bảo đảm để hoạt động liên tục mà không gián đoạn, Người gửi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp Người
nhận không nhận được thông báo này, Người nhận có trách nhiệm đảm bảo hệ thống email của mình hoạt động liên tục và không từ chối bất kỳ kết nối nào từ hệ thống email
của Hãng tàu để nhận được thông báo này.
Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Interasia.
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