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CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 

Khu Căn hộ Green Bay Garden 

 

I. ĐỐI TƯỢNG 

1. Vị trí: Khu Căn hộ Green Bay Garden (CH4A, CH4B) - Khu đô thị Halong Marina  

2. Đối tượng: Các sản phẩm đang mở bán  

 

II. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 

1. Tiến độ Thanh Toán: 

Đợt Tỷ lệ Tiến độ thanh toán 

Đặt cọc 
50 triệu  

đồng 

Được khấu trừ vào giá trị thanh toán Đợt 1 

Ký Thỏa thuận Đặt cọc (TTĐC) 

Đợt 1 15% 

Thanh toán trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Ký TTĐC  

Ký Hợp đồng Mua bán (HĐMB) trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày 

ký TTĐC 

Đợt 2 15% Trong vòng 1 tháng kể từ ngày đến hạn đóng tiền Đợt 1 

Đợt 3 65% 
Trong vòng 2 tháng kể từ ngày đến hạn đóng tiền Đợt 2 - Thông báo bàn 

giao căn hộ 

Đợt 4 5% Thông báo Bàn giao GCNQSD đất, QSH Nhà ở và tài sản gắn liền với đất 

 

2. Chính sách ưu đãi tài chính: Khách hàng lựa chọn 1 trong 2 gói ưu đãi tài chính sau: 

a. Chương trình hỗ trợ vay ngân hàng: 

• Thời gian vay: Tối thiểu 4 năm; Tối đa lên đến 25 năm 

• Mức cho vay: Tối đa 70% giá trị Hợp đồng Mua bán (HĐMB) (bao gồm VAT, không bao gồm Phí 

bảo trì) 

• Thời gian hỗ trợ lãi suất: 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. 

• Thời gian ân hạn nợ gốc: Trong thời gian hỗ trợ lãi suất, tối đa 12 tháng. 

• Lãi suất sau thời gian hỗ trợ: theo quy định của ngân hàng 

• Phí trả nợ trước hạn: Chủ đầu tư hỗ trợ phí trả nợ trước hạn cho khách hàng trong trường hợp khách 

hàng có nhu cầu trả nợ trước hạn trong vòng 48 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. 

• Lưu ý: 

• Khách hàng đáp ứng các điều kiện, điều khoản cho vay chi tiết, quy định cụ thể bởi ngân hàng 

do Chủ đầu tư chỉ định. Để làm rõ, gói ưu đãi tài chính nêu trên áp dụng với các khách hàng cá 

nhân vay trong phạm vi chính sách của các gói vay đã được ký kết giữa Chủ đầu tư và Ngân 

hàng do Chủ đầu tư chỉ định. Trong trường hợp khách hàng là tổ chức hoặc cá nhân vay ngoài 

các gói nêu trên thì chỉ được hỗ trợ lãi suất tối đa ở mức lãi suất thấp nhất áp dụng trong các 

chương trình vay của dự án. 

• Mức lãi suất hỗ trợ 0% chỉ hỗ trợ lãi suất trong hạn, không hỗ trợ lãi suất quá hạn 

• Trường hợp khách hàng không vay đến 70% giá trị HĐMB, tại Đợt 3, Khách hàng sẽ bổ sung 

vốn tự có để đủ 95% giá trị và tiến hành nhận bàn giao căn hộ. 

b. Trường hợp không sử dụng chương trình hỗ trợ vay ngân hàng nói trên, Khách hàng được chiết 

khấu 1% trên giá trị trước thuế VAT của căn hộ - được trừ vào giá trị hợp đồng khi ký HĐMB và sau khi 

thanh toán đủ Đợt 1. 

 

3. Chiết khấu thanh toán sớm 
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• Khách hàng thanh toán tối thiểu 95% tổng giá trị hợp đồng bao gồm thuế VAT khi thanh toán Đợt 1, 

vào thời điểm ký HĐMB được hưởng chiết khấu 6% giá trị trước VAT của căn hộ - số tiền chiết 

khấu sẽ được trừ vào giá trị của hợp đồng khi ký HĐMB. 

• Chiết khấu này chỉ áp dụng cho khách hàng không sử dụng chương trình hỗ trợ vay ngân hàng. 

 

4. Miễn phí dịch vụ và quản lý 

• Đối tượng: Khách hàng (KH) thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và tiến hành nhận bàn giao căn 

hộ theo quy định tại Hợp đồng mua bán (HĐMB).  

• Nội dung: Miễn phí dịch vụ và quản lý trong vòng 2 năm kể từ ngày KH hoàn tất thanh toán tối thiểu 

95% giá trị căn hộ và KH phải nhận bàn giao nhà. 

 

5. Hỗ trợ giá trị gói Điều hòa 

• Thời gian áp dụng: Từ ngày phát hành CSBH này đến hết ngày 31/10/2019 

• Nội dung: Chủ đầu tư hỗ trợ chi phí lắp đặt gói Điều hòa cho khách hàng với mức chi tiết cho từng 

loại sản phẩm như sau: 

- Căn hộ Studio và căn hộ 1 Phòng ngủ: 20 triệu đồng / căn 

- Căn hộ 2 Phòng ngủ: 35 triệu đồng / căn 

• Giá trị hỗ trợ được trừ vào giá trị hợp đồng khi ký HĐMB. 

 

III.  CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

• Phần sân vườn của các căn hộ (nếu có) không được hưởng bất kỳ chiết khấu giảm giá nào. 

• Chính sách này có hiệu lực từ ngày ký duyệt cho đến hết ngày 31/12/2019 hoặc khi có chính sách mới 

thay thế/bổ sung - tùy thời điểm nào đến sớm hơn. 

Ngày  01  tháng   09  năm 2019 

  

 


