FedEx Corporate Account Application Form
MẪU ĐƠN MỞ TÀI KHOẢN FEDEX DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
Please email the signed and completed form to VN-IS@corp.ds.fedex.com (Gửi đơn đã điền đầy đủ
thông tin và đã ký tên qua email theo địa chỉ VN-IS@corp.ds.fedex.com)
1- Company Information Thông tin công ty
Company Name : Tên công ty
Company Address : Địa chỉ
công ty
Postal Code : Mã bưu chính

Tel: Điện thoại

Fax:
Cell phone: Di động

Applicant’s Name : MR/MS
Tên người nộp đơn: ÔNG/ BÀ
Designation : Chức vụ
E-mail Address : Địa chỉ E-mail
Business Registration No : Số

VAT Registration No:

đăng ký kinh doanh

Số đăng ký VAT

2- Billing Information (if different from above) Thông tin thanh toán (nếu khác ở trên)
Billing Address : Địa chỉ thanh
toán
Postal Code : Mã bưu chính

Tel: Điện thoại

Fax:
Cell phone: Di động

Accountant Contact Name :
Tên liên hệ kế toán
MR/MS
ÔNG/ BÀ
Designation : Chức vụ
E-mail Address : Địa chỉ E-mail

3- Pick-up Information (if different from above) Thông tin lấy hàng (nếu khác ở trên)
Pick-up Address :
Địa chỉ lấy hàng
Postal Code : Mã bưu chính

Tel: Điện thoại

Fax:

Contact Name : MR/MS
Tên liên hệ : ÔNG/ BÀ
Designation : Chức vụ
E-mail Address :
Địa chỉ E-mail
Pick-Up Frequency :
Tần suất lấy hàng

Ready for Pick-Up Time:
Thời gian lấy hàng sẵn sàng

Office Closing Time:
Giờ đóng cửa văn phòng

____________________________

_________________________________

Applicant’s signature over printed name

Date of registration (Day/Month/Year)

Họ tên bằng chữ in và chữ ký của người yêu cầu

Ngày đăng ký (Ngày/Tháng/Năm)

FedEx Corporate Account Registration Terms & Conditions
The shipper agrees to the conditions below
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

I understand and acknowledge that the information contained is complete and accurate and by knowingly
making a false declaration, I may be liable for prosecution, and I accept responsibility for this declaration.
I agree that FedEx has the absolute discretion to decline this application without giving any reason and to
retain documents submitted as the property of FedEx, and that FedEx reserves its right to suspend this
account for reasons wholly within FedEx discretion including but not limited to misuse, abuse and nonsettlement of payments.
I agree to abide by the FedEx Express shipping terms and conditions (printed on the reverse side of the Air
Waybill).
I agree that the Credit Terms granted for this FedEx Shipping Account are as follows:
a. Freight: 20 days
b. Duty/Tax: immediate
I agree that FedEx reserves the right to require me to provide further documents and/or a deposit to
continue shipping on credit terms and discounted rates, in accordance with its credit check procedure. I
agree that FedEx Express may also change my account status so that payment must be made prior to
shipping.
By applying for an account, and/or using my user ID and password, I accept and shall be deemed to have
read and agreed to the fedex.com Terms of Use and the Privacy Policy on the website, and to have
accepted that FedEx and its affiliates may transfer commercial information through channels (e.g. email) to
me including but not limited to special offers and promotions, and may collect, process and/or transfer
(including across jurisdictions) applicable data (which may include personal data) in accordance with the
Privacy Policy.
I acknowledge that I am responsible for all shipping charges, duties and taxes and all other amounts due and
payable to FedEx and its affiliates.
I agree to indemnify FedEx and its affiliates for all costs, expenses or loss in connection due and payable to
FedEx or its affiliates.

Các Điều kiện & Điều khoản đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp FedEx
Bên gửi hàng đồng ý các điều kiện sau
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Tôi hiểu và xác nhận rằng thông tin nêu trong đây là đầy đủ và chính xác. Tôi có thể bị truy tố nếu cố ý
cung cấp thông tin sai lệch và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin khai báo này.
Tôi đồng ý rằng FedEx có toàn quyền quyết định từ chối đơn xin mở tài khoản này mà không cần phải đưa
ra lý do nào và giữ lại chứng từ đã nộp như là tài sản của FedEx, và FedEx có quyền treo tài khoản này
theo quyết định của mình vì bất kỳ nguyên nhân nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc sử dụng sai
mục đích, lạm dụng và không giải quyết thanh toán.
Tôi đồng ý tuân thủ các điều kiện và điều khoản vận chuyển của FedEx Express (in ở mặt sau của Vận đơn
Hàng không).
Tôi đồng ý rằng Thời hạn tín dụng áp dụng cho Tài khoản vận chuyển này của FedEx là như sau:
a. Cước vận chuyển: 20 ngày
b. Thuế quan/ Thuế: trả ngay
Tôi đồng ý rằng FedEx có quyền yêu cầu tôi cung cấp thêm chứng từ và/hoặc tiền ký quỹ để tiếp tục vận
chuyển theo thời hạn tín dụng và mức chiết khấu, phù hợp với quy trình kiểm tra tín dụng. Tôi đồng ý rằng
FedEx Express cũng có thể thay đổi tình trạng tài khoản của tôi để thanh toán phải được thực hiện trước
khi vận chuyển.
Bằng cách xin mở tài khoản và/hoặc sử dụng ID người dùng và mật khẩu của tôi, tôi chấp thuận và được
coi là đã đọc và đồng ý các Điều khoản sử dụng và Chính sách Quyền Riêng tư trên trang fedex.com, và
chấp thuận rằng FedEx và các công ty liên kết của FedEx có thể truyền tải các thông tin thương mại thông
qua các kênh (như email) cho tôi bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình khuyến mại và ưu đãi,
và có thể thu thập, xử lý và/hoặc truyền tải (bao gồm qua các khu vực tài phán) các dữ liệu có liên quan (có
thể bao gồm cả dữ liệu cá nhân) theo Chính sách Quyền riêng tư.
Tôi xác nhận rằng tôi phải chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí vận chuyển, thuế quan và thuế và tất cả
các khoản chi phí khác đến hạn và phải trả cho FedEx và các công ty liên kết của FedEx.
Tôi đồng ý bồi thường cho FedEx và các công ty liên kết của FedEx toàn bộ phí, chi phí hoặc thiệt hại liên
quan đến hạn và phải trả cho FedEx và các công ty liên kết của FedEx.

