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CÔNG TY CỔ PHẦN KITA LAND 
Số: …………………………../2020/TB/KITA LAND 

---o0o--- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

---o0o--- 
 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

(V/v Chính sách bán hàng Dự án Golden Hills Khu B1, Khu C1 và Khu E) 

  

Công ty Cổ Phần KITA Land trân trọng thông báo Chính sách bán hàng dành cho Quý 
khách hàng đặt mua sản phẩm Bất Động Sản (BĐS) tại Phần Dự Án Hợp Tác thuộc Dự án Golden 
Hills, Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

1. QUY ĐỊNH CHUNG 

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 02/03/2020 cho đến hết ngày 02/05/2020 hoặc cho đến 
khi có thông báo mới thay thế (Chính sách bán hàng này có thể thay đổi mà không cần báo 
trước). 

- Phạm vi áp dụng: Các sản phẩm BĐS thuộc phần còn lại tại Khu B1, Khu C1 và Khu E 
(theo bảng giá đính kèm) tại Phần Dự Án Hợp Tác thuộc Dự án Golden Hills 

- Đối tượng áp dụng: Dành cho khách hàng đăng ký quyền đặt mua sản phẩm BĐS thuộc 
phần còn lại tại Khu B1, Khu C1 và Khu E tại Phần Dự Án Hợp Tác thuộc Dự án Golden 
Hills trong thời gian áp dụng và thỏa mãn điều kiện áp dụng. 

- Điều kiện áp dụng: Đối với khách hàng nộp đủ số tiền thanh toán Đợt 1 và ký Hợp Đồng 
Giao Dịch với Chủ đầu tư. 

 

2. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN 

2.1. Tiến độ thanh toán 

a. Tiến độ thanh toán đối với các lô đất hoặc phần đất đối với các lô phải xây nhà 

TT Đợt Tỷ lệ thanh toán  Thời gian dự kiến  

1 Đặt cọc 200.000.000  

2 Đợt 1 15% 07 ngày kể từ ngày đặt cọc; Ký HĐGD 

3 Đợt 2 10% 90 ngày kể từ ngày ký HĐGD 

4 Đợt 3 10% 

180 ngày kể từ ngày ký HĐGD hoặc khi đủ điều kiện ký 
hợp đồng mua bán/chuyển nhượng (tùy điều kiện nào 
đến trước) thì khách hàng phải thanh toán hoặc vay 
70% giá trị còn lại tại Ngân hàng theo giá trị hợp đồng 
sau khi trừ đi 5% để nhận GCN QSDD 

5 Đợt 4 60% Khi ký Hợp Đồng Mua Bán (VBCN BĐS) 

6 Đợt 5 5% Bàn giao GCN 

 

b. Tiến độ thanh toán giá trị xây dựng đối với phần nhà Khu C1 

TT Đợt Tỷ lệ thanh toán Thời gian dự kiến  

1 Đợt 1 30% 360 ngày kể từ ngày Ký HĐGD lô đất 

2 Đợt 2 20% 420 ngày kể từ ngày Ký HĐGD lô đất 
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TT Đợt Tỷ lệ thanh toán Thời gian dự kiến  

3 Đợt 3 20% 480 ngày kể từ ngày Ký HĐGD lô đất 

4 Đợt 4 25% Thông báo bàn giao nhà 

5 Đợt 5 5% Bàn giao GCN 

 

c.  Tiến độ thanh toán giá trị xây dựng đối với phần nhà Khu B1  

TT Đợt Tỷ lệ thanh toán Thời gian dự kiến  

1 Đợt 1 30% 720 ngày kể từ ngày Ký HĐGD lô đất 

2 Đợt 2 20% 780 ngày kể từ ngày Ký HĐGD lô đất 

3 Đợt 3 20% 840 ngày kể từ ngày Ký HĐGD lô đất 

4 Đợt 4 25% Thông báo bàn giao nhà 

5 Đợt 5 5% Bàn giao GCN 

 

2.2. Chương trình ưu đãi dành cho Khách hàng thanh toán theo tiến độ thông thường tại 
khoản a mục 2.1 

Khách hàng lựa chọn thanh toán theo tiến độ thông thường sẽ được hưởng chiết khấu 
04% trên Tổng giá trị sản phẩm BĐS là đất hoặc giá trị phần đất đối với các lô phải xây nhà 
nếu Khách hàng không tham gia gói ưu đãi hỗ trợ lãi suất của Chủ Đầu Tư (theo mục 3). 

 

3. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TÀI CHÍNH  

3.1. Chương trình hỗ trợ lãi suất 

Dành cho Khách hàng tham gia sử dụng gói hỗ trợ lãi suất của Chủ Đầu Tư, đáp ứng điều kiện 
vay vốn của Ngân hàng do Chủ Đầu Tư chỉ định và thực hiện giải ngân theo tiến độ quy định tại mục 3.2 

CHÍNH SÁCH NỘI DUNG CHI TIẾT 

Tỷ lệ vay tối đa 70% Tổng giá trị BĐS (gồm VAT) 

Thời hạn vay tối đa Tối đa 25 năm 

Mức dư nợ được Chủ 
đầu tư hỗ trợ lãi suất 

Tối đa 60% Tổng giá trị phần đất của sản phẩm BĐS (gồm VAT) 

Lãi suất cho vay trong 
thời gian hỗ trợ 

0% trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Sau thời gian  hỗ trợ lãi suất, thì lãi 
suất vay vốn theo quy định của ngân hàng tại thời điểm giải ngân. 

Thời gian hỗ trợ lãi 
suất 

24 tháng kể từ ngày đầu tiên giải ngân khoản vay  

Ân hạn nợ gốc  Ân hạn nợ gốc trong suốt thời gian hỗ trợ lãi suất 

Phí trả nợ trước hạn Do CĐT hỗ trợ và KH được miễn phí trả nợ trước hạn 

Ghi chú: 

- Chính sách hỗ trợ áp dụng đối với Khách hàng là cá nhân (KHCN) đứng tên trong Hợp Đồng 
Mua Bán. Khách hàng là Doanh nghiệp (KHDN) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ 
trước hạn (TNTH) với mức tối đa bằng Lãi suất và phí TNTH cho KHCN. Phần lãi suất và phí 
TNTH vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả cho ngân hàng. 

- Khách hàng có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 25 năm, tỷ lệ vay tối đa với từng 
trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định. 
Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên đối với các Khách 
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hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của Ngân hàng 
do Chủ đầu tư chỉ định. 

- Nghĩa vụ chứng minh để được Ngân hàng cho vay thuộc về phía của khách hàng, Chủ đầu tư 
không chịu trách nhiệm trong trường hợp Ngân hàng không chấp nhận cho khách hàng là cá 
nhân hoặc tổ chức vay vốn. 

- Chính sách HTLS không áp dụng cho những khế ước giải ngân bù đắp. 

3.2. Tiến độ thanh toán theo chương trình sử dụng gói HTLS 

TT Đợt Thời gian dự kiến 
Tỷ lệ thanh toán 

Khách hàng 
thanh toán 

Ngân hàng 
giải ngân 

1 Đợt 1 Ký HĐGD 15%  

2 Đợt 2 90 ngày kể từ ngày ký HĐGD  10%  

3 Đợt 3 180 ngày kể từ ngày ký HĐGD 10%  

4 Đợt 4 Khi ký Hợp Đồng Mua Bán hoặc VBCN  60% 

5 Đợt 5 Khi có thông báo Bàn giao GCN 5%  

Ghi chú: 

Tỷ lệ giải ngân của Ngân hàng sẽ được thực hiện theo tiến độ nêu trên, hoặc theo nhu cầu của Chủ 
đầu tư tại thời điểm giải ngân. 

 

4. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT 

- Khách hàng được tặng 05 chỉ vàng SJC 9999/giao dịch BĐS thành công khi thực hiện 
đăng ký quyền đặt mua sản phẩm BĐS tại Phần Dự án Hợp Tác thuộc Dự án Golden Hills 
trong thời gian và thỏa mãn điều kiện như sau: 

- Áp dụng cho tất cả các sản phẩm bất động sản còn lại tại Khu C1, Khu B1 và Khu E (bao 
gồm: đất nền và sản phẩm bán kèm nhà). 

- Khách hàng được nhận quà tặng sau khi đã nộp đủ số tiền thanh toán Đợt 1 và ký Hợp 
Đồng Giao Dịch. 

- Khách hàng được chiết khấu trực tiếp vào tổng giá trị phần đất (gồm VAT) quy đổi tương 
đương 22.500.000 đồng (Hai mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng)/giao dịch. 

 

5. CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC HẠN 

Khu 
Thanh toán 95% 

Điều kiện áp dụng 
Mức chiết khấu 

B1 04% 
- Khách hàng nộp tiền thanh toán đủ 

95% Tổng GTHĐ phần đất bằng vốn tự 
có ngay từ Đợt 1. 

- Áp dụng mức chiết khấu trên giá trị 
phần đất của các sản phẩm BĐS. 

- Không áp dụng cho khách hàng hưởng 
chính sách hỗ trợ lãi suất ở Mục 3 

C1 04% 

E 04% 

 

6. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI MUA NHIỀU 

Khách hàng khi đặt quyền mua thành công từ 02 sản phẩm BĐS trở lên, thì tương ứng mỗi 
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sản phẩm BĐS khách hàng sẽ được chiết khấu thêm 01% Tổng giá trị phần đất sản phẩm BĐS. 

- Khách hàng được hiểu là cá nhân/tổ chức đứng tên trên VBTT/HĐMB hoặc người thân của 
khách hàng (đối với cá nhân) hoặc người thân của người đại diện Pháp luật của tổ chức, 
thuộc các mối quan hệ trong phạm vi sau: bố/mẹ ruột, vợ/chồng, con ruột. Khách hàng phải 
cung cấp các giấy tờ nhân thân hợp lệ chứng minh quan hệ người thân (Mang kèm bản 
gốc/bản sao chứng thực để đối chiếu). 

- Tổng giá trị sản phẩm Bất động sản tính chiết khấu là giá đã bao gồm VAT. Giá trị chiết 
khấu được trừ vào giá trị sản phẩm Bất Động Sản khi khách hàng ký Văn bản thỏa thuận. 

- Khách hàng mua nhiều sản phẩm trong cùng thời gian áp dụng chương trình bán hàng. 

 

7. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHẬM THANH TOÁN 

7.1. Quy định đối với việc chậm ký VBTT/ HĐMB và chậm thanh toán tiền Đợt 1 theo tiến 
độ thông thường 

- Khách hàng chậm ký VBTT/HĐMB và chậm thanh toán tiền Đợt 1 kể từ ngày đặt chỗ đầu 
tiên (bao gồm thứ 7, CN) hoặc quá ngày Chủ đầu tư gia hạn thì sẽ bị mất toàn bộ số tiền đặt 
chỗ và bị thu hồi lại sản phẩm Bất động sản.  

- Trường hợp Khách hàng xin gia hạn thời gian thanh toán, Chủ đầu tư có quyền đồng ý 
hoặc không đồng ý. Trong mọi trường hợp Khách hàng phải viết Đơn xin gia hạn (không 
vượt quá 14 ngày) và chịu tiền phạt chậm thanh toán bằng: 

0.05%/ ngày x (ngày thực tế hoàn thành thanh toán - Ngày đặt chỗ - 7 ngày) x số tiền còn 
thiếu của Đợt 1 theo tiến độ thông thường) 

7.2. Quy định đối với việc chậm ký VBTT/ HĐMB và chậm thanh toán tiền các đợt theo 
chính sách hỗ trợ tài chính NGÂN HÀNG 

- Trong trường hợp vì bất kỳ lý do gì mà ngân hàng giải ngân muộn quá 25 ngày kể từ ngày 
ký HĐMB hoặc VBCN (và không vượt quá 30 ngày) và khách hàng có đơn kèm thư thông báo 
chấp thuận tín dụng của ngân hàng, thì khách hàng sẽ chịu phạt chậm thanh toán như sau: 

0.05%/ ngày x số ngày chậm thanh toán bổ sung x số tiền chậm thanh toán bổ sung 

Trong đó, số ngày chậm thanh toán bổ sung tính từ ngày thứ 26 kể từ ngày ký hợp đồng mua bán 
đến ngày thực tế thanh toán bổ sung. 

- Trong trường hợp vì bất kỳ lý do gì mà ngân hàng giải ngân quá thời hạn 25 ngày kể từ 
ngày ký HĐMB và khách hàng không có đơn kèm thư chấp thuận tín dụng của ngân hàng, 
thì Khách hàng sẽ không được Chủ đầu tư hỗ trợ gói lãi vay ưu đãi. 

Công ty Cổ Phần KITA Land trân trọng thông báo và mong muốn tiếp tục nhận được sự 
quan tâm, tin tưởng của Quý Khách hàng. 

 
Nơi nhận: 
- Cenland Đà Nẵng 
- CenInvest 
- Lưu VP 

ĐẠI DIỆN 
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA LAND 

 
 
 
 
 

LÊ VĂN LỢI 
 


