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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------o0o-------- 

PHIẾU XÁC NHẬN NHU CẦU KHÁCH HÀNG 
Số:ACR/XN-…………….. 

 

Hôm nay, ngày ……. tháng ……năm ……. 

I. Bên giao tiền (Bên A) 

 

Tên tôi là   : ……………………………………………….. Ngày sinh  : ………………………… 

CMTND    : ………………………………………………………………………………………... 

 Hộ khẩu    : ………………………………………………………………………………………... 

Địa chỉ  liên hệ: …………………………………………………………………………………….. 

Số điện thoại: ……………………………..Email: ……………………………………………… 

Ghi chú:…………………………………………………………………………………………….. 

II. Bên nhận tiền (Bên B):  

 Ông/Bà: ………………………………………………………….. 

Đại diện: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngôi sao Toàn cầu 

1. Bên A đặt mua căn hộ Mã: ACR-T…-……… Căn hộ: ….  Tầng: …… Tòa ….  Dự án  Sun 

Grand City - Ancora Residence do Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư BĐS Việt Minh 

Hoàng – Tập đoàn Sun Group làm Chủ đầu tư với thông tin Căn hộ: 

Đơn giá thông thủy( chưa bao gồm VAT, chưa phí BT) : …………………………VNĐ/m2,  

Diện tích thông thủy : ……………. m2 

Tổng giá trị căn hộ (bao gồm VAT, phí BT): ……………………....... VNĐ 

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

Hỗ trợ lãi suất:……………………………………Thanh toán sớm 95%: ………………………… 

2. Bên A đặt trước cho Bên B: ……………………VNĐ 

(Bằng chữ: ……………........………………………………………………………………………… )  

3. Trường hợp số tiền tại Phiếu xác nhận  này chưa đủ 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng) 

theo quy định thì trước 12h ngày ..../..../….., Bên A phải nộp bổ sung cho Bên B đủ khoản 

tiền 100.000.000 VNĐ và ký Thỏa thuận ký quỹ với CĐT. Nếu đến thời hạn này, Bên A 

không nộp đủ 100.000.000 VNĐ thì giao dịch coi như bị hủy bỏ, Bên A sẽ không được trả lại 

số tiền đã đặt này. 

4. Nếu trước 12h ngày …/…/201… Bên A chưa nộp đủ 100.000.000 VNĐ, mà có khách hàng 

khác nộp đủ 100.000.000VNĐ cho căn hộ trên thì Bên B sẽ thông báo cho Bên A (bằng điện 

thoại, sms, email,….), bên A sẽ có 30 phút  để bổ sung đủ 100.000.000 VNĐ, nếu Bên A 

không bổ sung đủ trong thời gian trên thì giao dịch bị hủy bỏ và bên A sẽ mất quyền mua căn 

hộ. 
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5. Bên A cam kết: sau 05 ngày kể từ ngày ký Thỏa thuận ký quỹ phải đóng đợt 1 là 10% GTCH 

(đã bao gồm khoản tiền đã đặt theo thỏa thuận này) và các đợt tiếp theo, theo quy định Chủ 

đầu tư. 

Nếu Bên A không nộp đủ tiền và/hoặc không đúng ngày quy định trên thì giao dịch coi như 

bị hủy bỏ, Bên A sẽ không được trả lại số tiền đã đặt này. 

6. Bên B sẽ không phải chịu trách nhiệm cho việc thực hiện nghĩa vụ của mình trong Thỏa 

thuận này nếu nguyên nhân do Chủ đầu tư, do sự thay đổi chính quyền nhà nước hay do 

chính sách pháp luật thay đổi hoặc những nguyên nhân bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm 

soát, xử lý của Bên B, lúc đó Bên B và Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền 

đặt mua mà Bên A đã giao cho Bên B.  

7. Bên A cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ thông tin, các văn bản liên quan đến BĐS và Dự án nêu 

trên. Bên A hoàn toàn tự nguyện giao số tiền này cho Bên B để nhận quyền mua BĐS nêu 

trên mà không bị lừa dối hay ép buộc. 

8. Phiếu xác nhận này thay thế và chấm dứt hiệu lực của Phiếu xác nhận nhu cầu Khách hàng số  

……………. đã ký giữa hai bên ngày ………………………..(nếu có) 

9. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch sẽ được giải quyết thông qua 

thương lượng, hoà giải trên cơ sở hai bên cùng có lợi; trường hợp hoà giải không đạt kết quả, 

Hai bên thống nhất đưa sự việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. 

10. Thỏa thuận này tự động thanh lý và không còn giá trị khi Bên A đã hoàn thành việc ký Thỏa 

thuận ký quỹ với CĐT hoặc trong trưởng hợp Bên A không được nhận lại tiền theo các điều 

khoản trên Phiếu xác nhận này. 

Lưu ý:  
         

- Tất cả các chương trình khuyến mại, bốc thăm trúng thưởng hoặc các giá trị gia tăng 

khác (nếu có)  đều được thể hiện bằng văn bản riêng có đóng dấu, chữ ký của người đại 

diện Công ty và không ghi vào văn bản này. Các Giám đốc siêu thị, trưởng phòng kinh 

doanh, nhân viên kinh doanh… không được phép quyết định các chính sách bán hàng, 

chương trình khuyến mại hoặc các giá trị gia tăng khác trên văn bản này. 

- Mọi nội dung xác nhận được ghi thêm vào văn bản này đều không có giá trị pháp lý 

   

ĐẠI DIỆN BÊN A 

(Bên giao) 

 

NV KINH DOANH 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

(Bên nhận) 

 

 

 

`    Tên NVKD…………………….. 

    Mã số:………………………….. 

    Team:………. Siêu thị:………...     

Số điện thoại:………………….. 

Connector:……………………… 

CMT:……………………………. 


