
WAN HAI LINES – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 
MIỄN CƯỢC VỎ CONTAINER THƯỜNG TỪ NGÀY 01/04/2022  

(Điều chỉnh mức tạm thu Lưu vỏ trừ ngày 12/5/2023) 

Kính gửi quý khách hàng 

Hãng tàu Wan Hai Lines chi nhánh Hải Phòng xin cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của toàn thể quý 
khách suốt thời gian qua. 
Nhằm cải thiện dịch vụ của hãng tàu cũng như hướng đến sự nhanh gọn, tiện lợi trong quy trình 
giao dịch chứng từ và hạn chế dịch bệnh, hãng tàu Wan Hai Lines sẽ triển khai miễn cược vỏ 
container từ ngày 01/04/2022, chi tiết như sau: 

Container thường: miễn cược khi mang mang container về kho riêng hoặc rút hàng tại bãi. 

Container đặc biệt (lạnh, open top, flat rack): vẫn cược trước khi lấy EDO, mức cược như sau: 

Type 

Fee 

20' 40' 

Reefer  VND 6,000,000 (USD 3,000) VND 120,000,000 (USD 6,000) 

Open Top  VND 15,000,000 VND 30,000,000 

Flat rach Tiêu thụ nội địa VND 5,000,000 VND 10,000,000 

  Tạm nhập Tái xuất VND 15,000,000 VND 30,000,000 

Dry (Rút ruột tại HICT) VND 2,000,000 VND 4,000,000 

Sau khi trả vỏ về bãi / rút hàng tại cảng, nếu phát sinh phí sửa chữa/phí lưu vỏ, bãi/ cảng sẽ tiến 
hành tạm thu phí sửa chữa/ lưu vỏ. 

Mức tạm thu như sau: 

Sửa chữa: VND 5,000,000/ container. 

Lưu vỏ: VND 760,000/20’ ngày, VND 1,500,000/40’/ngày (áp dụng từ ngày 12/5/2023) 

Thông tin chi phí (sẽ có từ 3~ 5 ngày kể từ ngày hạ vỏ), khách hàng có thể mail tới văn phòng 
Wanhai để biết chi tiết: 

Phí sửa chữa :  kent_lh.anh@wanhai.com; gabriel_tung@wanhai.com, máy lẻ 141, 114 

Phí lưu vỏ: jenny_dtt.linh@wanhai.com; lyssa_tn.thu@wanhai.com, máy lẻ 119, 121 

Kế toán: helen_ntk.hanh@wanhai.com; angela_ltt.thuy@wanhai.com; 
cherry_hh.trang@wanhai.com, máy lẻ 132, 133, 134 
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Sau khi thanh toán tại văn phòng Wanhai, để lấy lại cược, khách hàng có thể mang Phiếu thu của 
cảng/ bãi hoặc phiếu nộp tiền của ngân hàng để Wanhai ghi chú Đã Thu Tiền hoặc có thể giao 
dịch qua mail. 

HĐĐT sẽ được xuất sau khi nhận được thanh toán.  
Quý khách hàng vui lòng cung cấp lên uỷ nhiệm chi: Tên công ty, MST cần xuất HĐ, số vận đơn, 
số cont. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

WAN HAI LINES – HAI PHONG BRANCH 

Tel: 0225.3797888 

 


