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CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Văn phòng đại diện 505 Minh Khai, HBT, HN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tel: 0436 369706         Website: hoabinhre.vn  

 

 

GIẤY ĐẶT CỌC 
DỰ ÁN HANOI GOLDEN LAKE 

 

 

Hôm nay, ngày ….  tháng …  năm 2019.  Tại Văn phòng Công ty TNHH Hòa Bình . 

Chúng tôi gồm: 

I. ĐẠI DIỆN BÊN BÁN (BÊN A): CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH 

Trụ sở công ty: Số 84, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại:       04. 3722 1689                                  Fax: 04. 3823 3449 

Văn phòng giao dịch: Số 505, phố Minh khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội. 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH 

Số tài khoản: 1012194246 

Tên ngân hàng: Ngân hàng SHB – chi nhánh Vạn Phúc- Hà Nội 

Mã số thuế: 0100276146 

Đại diện:           Ông BÙI KIM CƯƠNG                     Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

Theo Giấy ủy quyền số 01-2019/UQ-HB ngày 02 tháng 01 năm 2019 

II. ĐẠI DIỆN BÊN MUA (BÊN B):  

Đại diện là Ông (Bà): ………………………………………………………………………… 

CMND số: …………………..Do CA ……………….cấp ngày: ……………………………. 

Hộ khẩu thường trú :………………………………………………………………………….. 

Điện thoại :……………………………………………………………………………………. 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG 

Bên A đồng ý bán cho Bên B căn hộ : 

Vị trí dự án : Phố Trần Huy Liệu, Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Mã căn : 

Diện tích :  

Điều 2 : GIÁ BÁN 

Bên A và Bên B cùng thóng nhất giá Mua – Bán bao gồm VAT và phí bảo trì là : 

……………………….đồng 

Bằng chữ: ……………………………………………………………………..………………                                                                      
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ĐIỀU 3: ĐẶT CỌC, THANH TOÁN, GIẤY TỜ 

Bên B đồng ý đặt cọc cho Bên A 01 (một) căn hộ chung cư của Dự án Hanoi Golden Lake 

với hình thức như sau: 

Số tiền đặt cọc: …………………………………………….………………………….…….. 

Bằng chữ: …………………………………………………………………………………..………….. 

Ngày đặt cọc:……………………………………………………………………………………………  

Trong vòng …………………………. ngày làm việc kể từ ngày đặt cọc, Bên B có nghĩa vụ 

phải ký Hợp đồng mua bán và thanh toán 10% (đã bao gồm tiền cọc) cho Chủ đầu tư.  

ĐIỀU 4: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN 

Trong thời hạn trên nếu như Bên B không thanh toán tiền để vào Hợp đồng thì sẽ không 

được hoàn lại số tiền đặt cọc và mất quyền mua căn hộ trên.  

Bên A cam kết lô đất, căn hộ nêu trên không có tranh chấp, cho tặng, thế chấp ở bất kỳ nơi 

nào. Nếu sai Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật. 

Khi Hai Bên thực hiện đúng Hợp đồng thì số tiền đặt cọc được tính là một khoản tiền được 

khấu trừ vào số tiền mua căn hộ. 

ĐIỀU 5: CAM KẾT CHUNG 

Hai Bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý 

nghĩa và hậu quả pháp lý của việc ký kết Hợp đồng này. Hai bên đồng ý tất cả các điều 

khoản ghi trong Hợp đồng. 

Nếu có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Hai Bên sẽ thương lượng, 

hòa giải trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp hòa giải không đạt kết quả, Hai Bên thống 

nhất đưa sự việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết. 

Hợp đồng đặt cọc này sẽ hết hiệu lực ngay khi Bên B thanh toán đủ số tiền mua căn hộ nêu 

trên cho Bên A. 

Hợp đồng cọc có giá trị khi kèm cùng phiếu thu hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư. 

Hợp đồng cọc này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 

(một) bản để cùng thực hiện. 

Hai Bên đã thống nhất không có ý kiến gì khác và cùng ký tên dưới đây. 

 

Bên A 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 Bên B 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

    


