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---------------------------------- 

Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ Ứng Tiền COD 

(Hợp đồng đăng ký sử dụng dịch vụ số :  …… /2021/HĐDKSUDV/Go24_  , Ký ngày     tháng     năm         ) 
Hôm nay, ngày  tháng  năm 2021, chúng tôi gồm: 

 

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ: CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG GO24 

Địa chỉ               :  81 Nguyễn Hiền, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ. 

Điện Thoại         :  07838 24 333              

Mã số thuế         :  1801683046 

Đại diện bởi       :  Đặng Tấn Lộc           Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

Sau đây gọi tắt là “ Bên A “ Hoặc “ Go24 ”  

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ:  

Mã số thuế              :     , Cấp ngày:  

Số Căn Cước Công Dân :    , Cấp Ngày :  

Địa chỉ                    :  

Điện thoại               :  

Tài khoản trên hệ thống Go24  

● Mã Shop :  

● Tên Đăng Nhập :  

● Số điện thoại tài khoản :  

● Email tài khoản :  

 

Sau đây gọi tắt là “ Bên B”, “ Bạn ” hoặc “ Khách Hàng “ 

 

1. Giới Thiệu 
Dịch vụ Ứng Tiền COD là hình thức ứng trước tiền thu hộ COD của từng đơn hàng. Là giải pháp tài 

chính 4.0 cho bạn ( Nhà bán hàng/ Chủ cửa hàng ) thông qua đơn hàng được tạo trong Website/App 

Go24 ( Gọi tắt là Go24 ). 



2. Quy Định Chung 
A. Định Nghĩa  

 
● Hạn Mức Ứng Tiền là Số Tiền bạn Có Thể Ứng Tối Đa, Có thể thay đổi phụ thuộc vào doanh 

số bán hàng online của bạn trong tài khoản Go24. 

● Thanh Toán Cho Shop là số tiền Go24 thực hiện đối soát tiền thu hộ COD sau khi đã trừ các 

phí dịch vụ ( nếu có ) và phí vận chuyển. 

● Tiền Ứng Cho Shop là Số tiền Go24 sẽ chuyển khoản cho bạn sau khi đã trừ phí vận chuyển, 

phí ứng tiền và các phí khác ( nếu có ). 

● Số Tiền Ứng Tối Đa Của Từng Đơn Hàng là Số tiền ứng tối đa mà Bên B có thể ứng của 1 đơn 

hàng. Trường hợp đơn hàng có Tiền Ứng Cho Shop vượt qua giá trị tối đa thì đơn hàng đó 

không thể thực hiện ứng tiền. 

● Phí Ứng Tiền là Phần Phí Thỏa Thuận Giữa 2 Bên trong bản hợp đồng này. 

● Tổng Thu Người Nhận là tổng giá trị đơn hàng phải thu khi giao hàng cho người nhận hàng. 

B. Điều Khoản Ứng Tiền 

 
● Đơn hàng có ứng tiền COD bắt buộc phải thực hiện khai giá giá trị đơn hàng, và thu phí dịch vụ 

bảo hiểm ( nếu có ) theo từng quy định của đơn vị giao hàng mà Bên B chọn khi tạo đơn hàng 

giao trên website/App Go24. 

● Trường hợp đơn hàng thông báo chuyển hoàn trả về cho bạn, bạn phải hoàn tiền bằng số tiền “ 

Tổng thu người nhận “. Go24 sẽ thực hiện đối soát thanh toán cấn trừ số tiền này vào kỳ đối soát 

COD kế tiếp gần nhất kế từ khi nhận được thông báo chuyển hoàn.  

● Trong trường hợp tổng số tiền đối soát COD thanh toán bị âm thì Bên B có nghĩa vụ và trách 

nhiệm phải hoàn lại tổng số cần thanh toán lại cho Go24 trong vòng tối đa 5 ngày kể từ ngày đối 

soát đó. Nếu trễ hơn 5 ngày sẽ bị tính phí phạt là 0.1%/ngày tính từ ngày thứ 5 trở đi. 

 

C. Quy Trình “ Ứng Tiền Thu Hộ COD “ 
Định nghĩa : 

Chờ Lấy Hàng : Đơn hàng đã xác nhận tạo đơn qua Go24, chờ đơn vị vận chuyển đến lấy hàng. 

Đang Giao Hàng : Đơn hàng đã lấy hàng thành công và đang trên đường vận chuyển đến người 

nhận. 

Đã Giao Hàng ( Chờ Đối Soát ) : Đơn hàng giao thành công đến người nhận nhưng chưa đến 

ngày thực hiện đối soát cod ( Trạng thái giao hàng là Đã Giao Hàng , Trạng thái thanh toán là  

Chờ Đối Soát  ) 

 

● Khi ứng tiền đơn hàng trạng thái “ Chờ Lấy Hàng “ thì khi đơn hàng được đơn vị vận chuyển 

thông báo lấy hàng thành công thì GO24 sẽ thực hiện chuyển khoản số tiền ứng cho bạn. 

● Khi ứng tiền các đơn hàng trạng thái “ Đang Giao Hàng “ hoặc “ Đã giao hàng ( Chờ Đối Soát 

) “ Thì Go24 thực hiện chuyển khoản ngay. 

● Phương thức chuyển khoản ứng tiền : 

a. Tài khoản ngân hàng : Go24 sẽ chuyển khoản vào số tài khoản ngân hàng theo thông tin 

được cung cấp trong tài khoản của bạn tại ứng dụng Go24. 

b. Số dư Go24 : tiền ứng sẽ được chuyển vào ví “ Số dư VNDC “ của tài khoản bạn tại ứng 

dụng Go24. 

 

 



3. Thỏa Thuận Hai Bên 
Bên A đồng ý cho Bên B sử dụng dịch vụ Ứng Tiền COD theo quy định điều khoản ở Mục 2 và các quy 

định sau: 

Hạn Mức Ứng Tiền là ……….. VNĐ 

Số Tiền Ứng Tối Đa Của Từng Đơn Hàng là ………VNĐ. 

Phí Ứng Tiền là 0.5 % Số tiền “ Thanh Toán Cho Shop “ của từng đơn hàng. 

 

A. Quyền Và Trách Nhiệm Bên A 
● Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ ứng tiền vì bất kỳ lý do nào. 

● Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào. 

● Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc 

phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ. 

● Xóa bất kỳ tài khoản nào cố ý xâm phạm, xúc phạm dù bằng lời nói hay chữ viết đến khách hàng 

của Go24, nhân viên của Go24, công ty Go24. 

● Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho 

bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào. 

 

B. Quyền Và Trách Nhiệm Của Bên B 

 
● Bên B có quyền đề nghị nâng hạn mức ứng tiền bằng cách liên hệ bộ phận CSKH qua các kênh 

liên hệ của Go24 hoặc gửi email về hotro@go24.vn. 

● Bên B có trách nhiệm và nghĩa vụ phải hoàn số tiền ứng tiền thu hộ COD đã ứng của đơn hàng 

bị chuyển hoàn trả về theo quy định của điều khoản ứng tiền của hợp đồng này. 
 

 

ĐẠI DIỆN Go24      ĐẠI DIỆN KH 

 

 

       

           

 

 

 

mailto:hotro@go24.vn

