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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC  

(Đảm bảo ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ chung cƣ tại dự án Hải Đăng City) 

 

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Dân sự, 

- Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở. 

- Căn cứ các văn bản pháp lý của Dự án Hải Đăng City. 

- Căn cứ Đơn đăng ký đặt mua Căn Hộ chung cư «MãCăn» tại dự án Hải Đăng 

City của «NhânXưng1»:  «TênKháchHàng1_VH» ngày  «NgàyĐăngKýĐặtMua» 

Hôm nay, ngày «Ngày» tháng «Tháng» năm «Năm» tại trụ sở Công Ty Cổ 

Phần Đầu Tư Địa Ốc Hải Đăng, chúng tôi gồm: 

BÊN A: CHỦ ĐẦU TƢ (BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC) 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ĐỊA ỐC HẢI ĐĂNG 

Trụ sở chính : Số 9 Ngõ 29 Phố Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội. 

VPGD  : Số 8 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

MSDN : 0105747310 

Điện thoại : 19006963       Website: thezei.vn 

Email : services@thezei.vn 

Số tài  ho n : 0097 0407 0022 397 tại Ngân hàng HDBan  - CN Hà Nội. 

Đại diện : Ông Đặng Xuân Tâm Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

Giấy ủy quyền số: 607/2018/UQ-ĐOHĐ do Chủ tịch HĐQT ký ngày 30/06/2018) 

 (Gọi tắt là “Bên A” hoặc “Chủ Đầu Tư” 

BÊN B: KHÁCH HÀNG (BÊN ĐẶT CỌC) 

«NhânXưng1»: «TênKháchHàng1_VH» - Sinh năm: «NămSinh1» - Giới tính: 

«GiớiTính1» 

CMND/Hộ chiếu:  «SốCMND1» - Ngày cấp: «NgàyCấpCMND1» - Nơi cấp: 

«NơiCấpCMND1» 

Quốc tịch: «QuốcTịch1» 

Hộ  hẩu thường trú: «HộKhẩuThườngTrú1» 

Địa chỉ liên hệ: «ĐịaChỉLiênHệ1» 
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Điện thoại: «ĐiệnThoại1» - Fax/email: «Email1» 

- Và «NhânXưng2»: «TênKháchHàng2_VH»    

Quan hệ : «Quanhệ» 

Năm sinh: «NămSinh2» 

Giới tính: «GiớiTính2» 

Quốc tịch: «QuốcTịch2» 

CMND/Hộ chiếu/CCCD số: «SốCMND2» - Ngày cấp: «NgàyCấpCMND2» - 

Nơi cấp: «NơiCấpCMND2» 

Hộ  hẩu thường trú: «HộKhẩuThườngTrú2» 

Địa chỉ liên hệ: «ĐịaChỉLiênHệ2» 

Điện thoại: «ĐiệnThoại2» - Fax/email: «Email2» 

 (Gọi tắt là “Bên B” hoặc “Khách Hàng”) 

Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc (“Hợp Đồng”) với các thỏa 

thuận sau đây: 

Điều 1: NỘI DUNG ĐẶT CỌC:  

 Sau khi Bên B xem xét hồ sơ pháp lý, b n vẽ thiết kế các Căn Hộ tại Dự án H i 

Đăng City giai đoạn 2 (tên thương mại “The Zei”) do Bên A làm Chủ Đầu Tư, 

Bên B tự nguyện đồng ý đặt cọc cho Bên A số tiền là: 100.000.000VND (Bằng 

chữ: Một trăm triệu đồng) để đ m b o nghĩa vụ của hai bên trong việc  ý  ết 

Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ chung cư (“Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ”) với các 

thông tin sau đây : 

 

1.1. THÔNG TIN CĂN HỘ ĐẶT CỌC 

Ký hiệu Căn Hộ: «MãCăn» 

Diện tích s  dụng Căn Hộ: «DiệnTíchS DụngCănHộ» m
2
 

Tầng: «Tầng» 

Toà nhà: CT2 

Dự án: 
H i Đăng City giai đoạn 2 (tên thương mại “The 

Zei”) 

Địa điểm: P. Mỹ Đình 2 -  Q. Nam Từ Liêm - TP Hà Nội 

1.2. GIÁ TRỊ CĂN HỘ ĐẶT CỌC 
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Đơn giá  

(Tính trên diện tích thông 

thủy): 

«ĐơnGiáTrướcChiếtKhấu» VND/m
2 
 đã b o gồm 

tiền sử dụng đất  thu    T  Chư  b o gồm phí 

bảo trì, phí quản lý, phí, lệ phí trước bạ và các chi 

phí khác có liên quan đ n việc cấp Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu Căn Hộ). 

Tổng giá trị Căn Hộ: «TổngGiáTrịCănHộ»VND 

(Bằng chữ: «BằngChữTổngGiáTrịCănHộ»). 

 Tiền đặt cọc để mua Căn Hộ nói trên (“Tiền đặt cọc”)  hông được tính lãi trong 

suốt thời hạn Hợp Đồng. 

Điều 2: THỜI HẠN NỘP TIỀN CỌC:  

2.1 Thời gian đặt cọc: Bên B nộp tiền đặt cọc cho Bên A ngay khi hai bên ký Hợp 

Đồng này. 

2.2 Phƣơng thức nộp tiền: Bên B nộp bằng tiền mặt tại Phòng Kế toán tài chính của 

Công ty hoặc chuyển kho n vào tài kho n của Bên A như sau:  

 Tên thụ hưởng  : Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Địa ốc Hải Đăng 

 Số tài kho n  : 0097 0407 0022 397  

 Tại   : Ngân hàng HDBank - Chi Nhánh Hà Nội 

 Mã Swift  : HDBCVNVX 

 Nội dung nộp tiền : «NhânXưng1» «TênKháchHàng1» nộp tiền đặt cọc mua 

căn «MãCăn» tại dự án The Zei 

Điều 3: THỜI HẠN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ: 

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Bên B nộp tiền đặt cọc, hai 

bên sẽ tiến hành ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ theo mẫu Hợp Đồng Mua Bán 

Căn Hộ của Bên A. 

- Ngày cuối cùng ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ là ngày: «MườiNgàyLàmViệc». 

- Địa điểm ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ: Tại văn phòng dự án của Bên A (số 

8 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Điều 4: XỬ LÝ TIỀN ĐẶT CỌC MUA CĂN HỘ:  

4.1 Trong trường hợp Bên B  hông đến ký hợp đồng mua bán và thanh toán đợt 1 

theo qui định của hợp đồng mua bán căn hộ trước ngày «MườiNgàyLàmViệc», thì 

Bên B bị mất quyền mua Căn Hộ đã nêu tại Điều 1 của Hợp Đồng, Bên A có 

quyền sở hữu toàn bộ số tiền đặt cọc mua Căn Hộ mà Bên B đã nộp cho Bên A 

theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này. Đồng thời, Bên A có quyền đơn phương chấm 

dứt Hợp Đồng này và bán Căn Hộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. 
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4.2 Trường hợp Bên B đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo quy định tại Hợp 

Đồng này, nhưng Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ  hông được ký kết do lỗi của Bên 

A, Bên B có quyền yêu cầu Bên A gia hạn thời gian ký kết hợp đồng và thời gian 

gia hạn không quá 15 ngày kể từ ngày cuối cùng đến hạn ký Hợp Đồng Mua Bán 

Căn Hộ quy định tại Điều 3. Nếu quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày cuối cùng ký 

Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ quy định tại Điều 3 mà Bên A cố tình trì hoãn không 

ký Hợp Đồng Mua Bán với Bên B thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp 

Đồng này và Bên A có nghĩa vụ hoàn tr  lại toàn bộ số tiền Bên B đã nộp cho Bên 

A và một kho n tiền phạt tương ứng bằng số tiền Bên B đã đặt cọc cho Bên A sau 

khi nhận được yêu cầu của bên B; 

4.3 Khi hai bên ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ, thì Hợp Đồng Đặt Cọc này tự động 

chấm dứt hiệu lực, (Bên B có trách nhiệm tr  lại cho Bên A Hợp Đồng Đặt Cọc 

sau khi ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ). Số tiền đặt cọc Bên B đã nộp cho 

Bên A sẽ được Bên A cấn trừ vào đợt thanh toán đầu tiên tiền mua Căn Hộ của 

Bên B theo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.  

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A: 

5.1  Quyền của Bên A: 

-  Thu tiền đặt cọc của Bên B; 

-  Được s  dụng số tiền cọc thu được cho mục đích  inh doanh của Bên A; 

-  Được quyền sở hữu toàn bộ số tiền đặt cọc nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và 

được quyền bán Căn Hộ Bên B đã đặt cọc  hi Bên B vi phạm quy định tại Kho n 

4.1 Điều 4 nêu trên.  

5.2  Nghĩa vụ của Bên A: 

 Hỗ trợ Bên B hoàn tất các giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc  ý  ết Hợp Đồng 

Mua Bán Căn Hộ; 

 Ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ và cấn trừ tiền đặt cọc cho Bên B vào số tiền Bên 

B ph i nộp trong đợt thanh toán đầu tiên theo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ; 

 Tr  lại tiền đặt cọc cho Bên B và tiền phạt vi phạm Hợp Đồng trong trường hợp 

Bên A vi phạm quy định tại Kho n 4.2 Điều 4 của Hợp Đồng này. 

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B: 

6.1 Quyền của Bên B: 

 Được quyền  ý Hợp Đồng để mua Căn Hộ nêu tại Điều 1 của Hợp Đồng này; 

 Nhận lại tiền đặt cọc và tiền phạt Hợp Đồng  hi Bên A vi phạm quy định tại 

Kho n 4.2 Điều 4 của Hợp Đồng này. 

6.2  Nghĩa vụ của Bên B: 

 Bên B đ m b o có đầy đủ năng lực, quyền hạn để  ý  ết và thực hiện các nghĩa vụ 

quy định tại Hợp Đồng này; 
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 Đ m b o thông tin về  Bên B được ghi nhận tại Hợp Đồng này là đúng sự thật; 

 Đ m b o  ho n tiền thanh toán cho Bên A theo Hợp Đồng này là hợp pháp; 

 Cam  ết sẽ tuân thủ đầy đủ chính sách bán hàng của Bên A tại thời điểm  ý  ết 

Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ do Bên A cung cấp; 

 Nộp tiền đặt cọc mua Căn Hộ cho Bên A theo đúng thỏa thuận quy định tại Điều 1 

và Điều 2 của Hợp Đồng này; 

 Cam  ết nộp tiền đặt cọc mua Căn Hộ theo đúng thời hạn quy định tại Điều 2 và 

Điều 3 của Hợp đồng này. 

 Ký Hợp Đồng Mua bán Căn Hộ chung cư, thanh toán tiền mua Căn Hộ lần 01 

(một) cho Bên A và đ m b o  h  năng tài chính để thực hiện Hợp Đồng Mua Bán 

Căn Hộ theo tiến độ thỏa thuận tại b ng tiến độ thanh toán  èm theo Hợp Đồng 

này. 

ĐIỀU 7. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG: 

7.1.   Sự  iện bất  h   háng là những sự  iện x y ra mang tính  hách quan và nằm 

ngoài  h  năng  iểm soát của hai bên như động đất, bão lũ, lụt, lốc, sóng thần, sạt 

lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh, bạo động, hoặc có nguy cơ x y ra chiến tranh và các 

th m họa  hác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách, pháp luật, sự ngăn 

cấm hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 

Việc một Bên  hông thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng 

Đặt Cọc sẽ  hông bị coi là vi phạm Hợp Đồng Đặt Cọc hoặc làm phát sinh quyền 

 hiếu nại,  hởi  iện nếu việc  hông thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện nghĩa vụ đó 

do sự  iện bất  h   háng gây ra. Tuy nhiên, Bên bị  nh hưởng trong việc thực 

hiện nghĩa vụ của mình do Sự  iện bất  h   háng ph i:   

a) Nhanh chóng g i ngay Thông báo bằng văn b n cho Bên  ia  hi nhận thấy rằng 

mình  hông thể thực hiện được nghĩa vụ do Sự  iện bất  h   háng;  

b) Dùng mọi nỗ lực để tránh hoặc loại trừ nguyên nhân của Sự  iện bất  h   háng 

và/hoặc hạn chế tối đa những thiệt hại có thể x y ra do Sự  iện bất  h   háng;  

c) Tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng (bao gồm c  nghĩa vụ nộp 

tiền) trong phạm vi có thể. 

7.2.  Trong trường hợp gặp sự  iện bất  h   háng, Bên bị  nh hưởng sẽ được gia hạn 

thời gian thực hiện nghĩa vụ Hợp Đồng Đặt Cọc tương ứng với thời gian x y ra sự 

 iện bất  h   háng nhưng thời hạn tối đa  hông được quá ba (03) tháng. Quá thời 

hạn này, một trong Các Bên có quyền g i thông báo bằng văn b n  cho Bên  ia về 

việc chấm dứt Hợp Đồng Đặt Cọc này. 

ĐIỀU 8. PHƢƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP: 

Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau 

thương lượng gi i quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong 

trường hợp không gi i quyết được, thì mỗi bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa 
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án có thẩm quyền gi i quyết theo quy định của pháp luật. Án phí do bên thua kiện 

ph i chịu.  

ĐIỀU 9. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN: 

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 

9.1.  Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 

9.2.  Thực hiện đúng và đầy đủ tất c  các thỏa thuận đã ghi trong Hợp Đồng này; 

ĐIỀU 10. THỎA THUẬN KHÁC: 

10.1. Hợp Đồng Đặt Cọc này có hiệu lực kể từ ngày Bên A nhận được tiền đặt cọc của 

Bên B và chấm dứt theo một trong các trường hợp sau: 

a.    Bên B không nộp Tiền Đặt Cọc theo quy định tại Điều 1 của Hợp Đồng này; 

b.   Bên A và Bên B ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ và Tiền Đặt Cọc được cấn trừ hết 

vào nghĩa vụ thanh toán đợt 1 theo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ; 

c.    Bên A đơn phương chấm dứt Hợp Đồng do Bên B vi phạm các nghĩa vụ quy định 

tại Hợp Đồng hoặc vi phạm pháp luật. Khi Hợp Đồng chấm dứt trong trường hợp này, 

hậu qu  của việc chấm dứt sẽ được x  lý theo quy định tại Kho n 4.1 Điều 4. 

10.2. Mọi s a đổi, bổ sung Hợp Đồng này chỉ có hiệu lực  hi được hai Bên thỏa thuận 

bằng văn b n. 

10.3. Hợp đồng được lập thành 03 b n gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, 

Bên A giữ hai b n, Bên B giữ một b n 

ĐẠI DIỆN BÊN A BÊN B 
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BẢNG TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TIỀN MUA CĂN HỘ 

 

I.  Tiến độ thanh toán: 

1. Đợt 1: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán 30% Giá Bán Căn Hộ, tương đương số 

tiền là: «SốTiềnĐợt1» VNĐ (Bằng chữ: «BằngChữSốTiềnĐợt1») ngay khi ký 

Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ. 

2. Đợt 2: Bên Mua thanh toán tiếp cho Bên Bán 15% Giá Bán Căn Hộ, tương 

đương số tiền là: «SốTiềnĐợt2» VNĐ (Bằng chữ: «BằngChữSốTiềnĐợt2») ngay 

 hi Bên Bán thi công đến sàn tầng 20 của Tòa nhà (Dự kiến ngày 10/02/2020) 

3. Đợt 3: Bên Mua thanh toán tiếp cho Bên Bán 15% Giá Bán Căn Hộ, tương 

đương số tiền là: «SốTiềnĐợt3» VNĐ (Bằng chữ: «BằngChữSốTiềnĐợt3») ngay 

 hi Bên Bán thi công đến sàn tầng 35 của Tòa nhà (Dự kiến ngày 28/06/2020) 

4. Đợt 4: Bên Mua thanh toán tiếp cho Bên Bán 10% Giá Bán Căn Hộ, tương 

đương số tiền là: «SốTiềnĐợt4» VNĐ (Bằng chữ: «BằngChữSốTiềnĐợt4») ngay 

 hi Bên Bán thi công đến tầng mái của Tòa nhà (Dự kiến ngày 17/09/2020) 

5. Đợt 5: Bên Mua thanh toán tiếp cho Bên Bán 25% Giá Bán Căn Hộ, tương 

đương số tiền là: «SốTiềnĐợt5» VNĐ (Bằng chữ: «BằngChữSốTiềnĐợt5») và 

Kinh Phí B o Trì theo thời hạn tại Thư thông báo bàn giao nhà của Bên Bán (Dự 

kiến Quý 2 năm 2021) 

6. Đợt cuối cùng: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán số tiền của 5% (năm phần 

trăm) còn lại Giá Bán Căn Hộ cho Bên Bán: «SốTiềnĐợt6» VNĐ (Bằng chữ: 

«BằngChữSốTiềnĐợt6»): 

(i) Trong thời hạn theo Thông báo của Bên Bán về việc bàn giao Giấy Chứng 

Nhận Căn Hộ hoặc; 

(ii) Trong vòng 10 ngày  ể từ ngày hết thời hạn mà Bên Mua vẫn chưa cung cấp 

hồ sơ để Bên Bán thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho Căn 

Hộ, và Bên Bán đã có Thông báo cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý về Căn Hộ cho 

Bên Mua để Bên Mua tự thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng nhận nhưng Bên 

Mua  hông đến theo thời hạn ghi trên Thông báo như trên hoặc; 

(iii) Trong vòng 10 ngày  ể từ ngày hết thời hạn mà Bên Mua  hông hoàn thành 

thủ tục nộp các  ho n thuế/phí liên quan đến thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận 

với cơ quan nhà nước hoặc  hông trực tiếp bàn giao chứng từ gốc của  ho n tiền 

thuế/phí đã nộp cho Bên Bán và Bên Bán đã có Thông báo cung cấp toàn bộ hồ 

sơ pháp lý về Căn Hộ cho Bên Mua để Bên Mua tự thực hiện thủ tục cấp Giấy 
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Chứng nhận nhưng Bên Mua  hông đến theo thời hạn ghi trên Thông báo như 

trên.   

Thời hạn thanh toán của từng đợt được quy định tại Thư Thông Báo của Bên 

Bán. Bên Mua cam  ết thanh toán theo nội dung quy định tại các Thư Thông 

Báo này. 

II.  Hình thức thanh toán:  

- Bên Mua thanh toán tiền mua Căn Hộ bằng tiền Việt Nam theo hình thức nộp tiền 

mặt trực tiếp tại Phòng Kế toán của Bên Bán hoặc chuyển kho n vào tài kho n của 

Bên Bán như sau: 

 Chủ tài kho n: Công ty Cổ phần Đầu tƣ Địa Ốc Hải Đăng 

 Số tài kho n: 0097 0407 0022 397 Mở tại: Ngân hàng HD Bank - CN Hà Nội. 

 Mã Swift: HDBCVNVX 

 Nội dung chuyển tiền: «NhânXưng1» «TênKháchHàng1» thanh toán tiền mua căn 

hộ «MãCăn» đợt….tại dự án The Zei. 

- Thời điểm xác định Bên Mua đã thanh toán tiền là thời điểm Bên Bán xuất phiếu 

thu về kho n tiền đã nhận thanh toán của Bên Mua hoặc số tiền chuyển kho n đã 

ghi có vào tài kho n của Bên Bán. 

                

ĐẠI DIỆN BÊN A BÊN B 

               


