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HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC (“Hợp đồng”) này được lập ngày    tháng năm 2017 tại Công 

ty……., bởi và giữa hai Bên sau đây: 

1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRUNG THỦY 

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng trệt – tầng 1 Tòa Nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Quận 

1, Tp. HCM  

Địa chỉ liên hệ : Tầng trệt – tầng 1 Tòa Nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Quận 

1, Tp. HCM 

Số giấy chứng nhận : 0314223751 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 

09/02/2017 

Tài khoản số : 0721000607575            Tại Ngân hàng: Vietcombank – CN Kỳ Đồng  

Điện thoại : 7309 9966 

Fax :              

Đại diện bởi : Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết        Chức vụ : Phó Giám Đốc 

(Theo Giấy ủy quyền số 02/2017/GUQ do Ông Dương Quốc Phong, Đại diện theo pháp luật ký 

ngày 09/02/2017) 

(Sau đây được gọi là “Bên A”) 

 

và 

 

2. :  

 

CMND/Hộ Chiếu số  : Cấp ngày : 

Nơi cấp : 

 

Địa chỉ thường trú : Địa chỉ liên hệ : 

Điện thoại :    

(Sau đây được gọi là “Bên B”); 

Bên A và Bên B được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “hai Bên”. 

 

TRÊN  CƠ  SỞ:  

(A) Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khoá XI thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015; và 

(B) Bên A là bên nhận bao tiêu các Sản Phẩm bất động sản (gồm căn hộ, office-tel) của Dự 

Án Lancaster Lincoln, tọa lạc tại 428-430 Nguyễn Tất  Thành, phường 18, Quận 4, Thành 

phố Hồ  Chí Minh do Công ty TNHH Trung Thủy Lancaster làm chủ đầu tư tại thời điểm ký 

kết Hợp đồng này (“Dự Án”) theo Hợp đồng bao tiêu sản phẩm được ký giữa Công ty Cổ phần 

Địa Ốc Trung Thủy và Công ty TNHH Trung Thủy Lancaster (“Chủ Đầu Tư”) số 01/2017/TTL - 
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TTLand ngày 21/06/2017 

(C) Bên B là đối tượng thỏa mãn điều kiện được mua và sở hữu Sản Phẩm thuộc Dự Án như 

nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành, sau khi đã tìm hiểu và hiểu rõ các vấn đề liên 

quan đến Dự Án cũng như việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này, mong muốn ký kết Hợp đồng 

này để đảm bảo việc ký kết và thực hiện một hợp đồng nhằm mua bán  Sản Phẩm thuộc Dự Án 

DO ĐÓ, NAY HAI BÊN THỎA THUẬN NHƯ SAU:  

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC 

Trên cơ sở Bên B đã tìm hiểu kỹ về tình trạng pháp lý đất đai, pháp lý quy hoạch, thiết kế và các 

vấn đề pháp lý khác của Dự Án, Bên B đồng ý với tình trạng pháp lý hiện tại của Dự Án và cam 

kết không tranh chấp khiếu nại về sau, theo đó, Bên B, bằng Hợp đồng này, đồng ý đặt cọc cho 

Bên A theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng và Bên A đồng ý nhận tiền đặt cọc từ Bên B để 

đảm bảo cho việc ký kết hợp đồng về việc mua bán Bất Động Sản tại Dự Án như được mô tả 

chi tiết tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số  02 đính kèm Hợp đồng này (sau đây gọi tắt là “Bất 

Động Sản”) theo quy định của pháp luật. 

ĐIỀU 2: TIỀN ĐẶT CỌC VÀ THANH TOÁN TIỀN ĐẶT CỌC 

2.1 Giá bán Bất Động Sản được quy định tại Phụ lục số 01 của Hợp đồng này. 

2.2 Giá bán Bất Động Sản bao gồm Giá trị quyền sử dụng đất cộng với Giá trị xây dựng Bất 

Động Sản. Trong đó: 

Giá trị xây dựng Bất Động Sản được tính bằng Đơn giá xây dựng Bất Động Sản 

nhân (x) với tổng diện tích sàn xây dựng. 

2.3 Giá bán Bất Động Sản đã bao gồm thuế GTGT, tiền sử dụng đất nhưng chưa bao gồm phí 

bảo trì, phí quản lý và các khoản thuế, phí, lệ phí khác theo quy định pháp luật. 

2.4 Tiền đặt cọc được hai Bên thống nhất bằng ……% Giá bán Bất Động Sản (“Tiền Đặt 

Cọc”) và Bên B sẽ thanh toán cho Bên A theo Bảng tiến độ thanh toán Tiền Đặt Cọc như 

sau: 

Đợt 

thanh 

toán 

Tỷ lệ thanh toán 

(% giá bán bất 

động sản) 

Số tiền thanh toán (VNĐ) 

(Đã bao gồm thuế GTGT) 

Thời hạn thanh toán 

Đợt 1   Ngay khi ký hợp đồng 

đặt cọc (bao gồm tiền 

giữ chỗ) 

Đợt 2    

Đợt 3    
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Tiền Đặt Cọc có thể được điều chỉnh theo thỏa thuận của hai Bên. Tiền Đặt Cọc sẽ được Bên B 

thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên A theo chi tiết dưới đây: 

Chủ tài khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRUNG THỦY 

Tài khoản số : 0721000607575 

Tại  : Vietcombank – CN Kỳ Đồng 

Chi phí chuyển khoản do Bên B chịu trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng. 

Thời điểm xác định Bên B đã thanh toán là thời điểm Bên A xuất phiếu thu về khoản tiền 

đã nhận thanh toán của Bên B hoặc số tiền thanh toán chuyển khoản đã ghi có vào tài khoản ngân 

hàng của Bên A. 

ĐIỀU 3: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN 

3.1 Thời hạn ký hợp đồng mua bán căn hộ hoặc văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn 

hộ (“Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản”) là thời điểm dự án được Chủ Đầu Tư mở bán 

theo quy định của Pháp luật với thời điểm mở bán dự kiến là Quý 1 năm 2018 (“Ngày Mở 

Bán”), thời hạn này có thể sớm hơn hoặc trễ hơn ba tháng và Bên A có nghĩa vụ thông báo 

cho Bên B về sự thay đổi này. 

3.2 Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Bên A gửi thông báo cho Bên B ký kết hợp 

đồng về việc mua bán Bất Động Sản và Bên B đã hoàn tấ t  đặt cọc cho Bên A theo 

đúng quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này, Bên B sẽ ký kết Hợp Đồng Mua Bán Bất 

Động Sản với nội dung theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm hoặc theo mẫu 

của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc mẫu hợp đồng đã  được đăng ký với cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền. 

3.3 Tiền Đặt Cọc mà Bên B đã thanh toán theo Hợp đồng này sẽ tự động được kết chuyển thành 

các đợt thanh toán của Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản. Bên B có trách nhiệm thanh toán 

Giá bán Bất Động Sản còn lại của Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản dựa trên cơ sở tiến độ 

quy định tại Hợp đồng này và/hoặc theo thỏa thuận khác của hai Bên (nếu có). 

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN 

4.1 Trách nhiệm của Bên A 

(a) Bên A cam kết đủ điều kiện để ký kết và thực hiện Hợp đồng này. 

(b) Bên A cam kết sử dụng Tiền Đặt Cọc đã nhận từ Bên B vào đúng mục đích quy 

định tại Hợp đồng này. 

(c) Đảm bảo Bên B là bên duy nhất được quyền mua Bất Động Sản quy định tại 

Phụ  Lục  số  01 của Hợp đồng này, trừ khi Hợp đồng này bị chấm dứt trước thời 

hạn mà Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản vẫn chưa được ký kết hoặc theo thỏa 

thuận của hai Bên tại từng thời điểm. 

(d) Phối hợp và làm việc với chủ đầu tư Dự Án để cung cấp cho Bên B các thông tin về 

pháp lý Dự Án. 

(e) Bên A đảm bảo rằng, Giá bán Bất Động sản (đã bao gồm thuế GTGT, tiền sử 

dụng đất nhưng chưa bao gồm phí bảo trì, phí quản lý và các khoản thuế, phí, lệ phí 

khác theo quy định pháp luật) như nêu tại Hợp đồng này là cố định và không thay 

đổi trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng này, trừ trường hợp hai Bên có thỏa 

thuận khác. 

(f) Xuất hóa đơn thuế GTGT cho Bên B theo quy định của pháp luật. 

4.2 Trách nhiệm của Bên B 
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(a) Bên B đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành về việc mua 

và sở hữu Bất Động Sản tại Việt Nam. 

(b) Bên B tuân thủ nghĩa vụ thanh toán của mình và các nghĩa vụ khác theo quy 

định tại Hợp đồng này cũng như Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản. 

(c) Bên B đảm bảo ký kết Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản theo đúng quy định tại 

Điều 3 của Hợp đồng này; đảm bảo cung cấp đầy đủ các giấy tờ và thực hiện các 

công việc cần thiết theo yêu cầu của Bên A để chứng minh đủ điều kiện sở hữu 

Bất Động Sản trước khi thực hiện ký kết Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản. 

(d) Bên B cam kết bảo mật bất kỳ thông tin nào mà Bên B biết được và/hoặc được Bên 

A cung cấp liên quan đến Hợp đồng này, trừ khi việc tiết lộ được thực hiện: 

(i) Với sự đồng ý của Bên A; 

(ii) Theo lệnh của Toà án hoặc theo quy định của pháp luật. 

(e) Bên B cam kết chịu trách nhiệm kê khai, nộp thuế thu nhập và các khoản thuế, phí 

khác theo quy định pháp luật phát sinh liên quan đến các khoản tiền mà Bên B nhận 

được theo Hợp đồng này và các phụ lục đính kèm Hợp đồng này. Các khoản thuế, 

phí phát sinh này sẽ được khấu trừ theo quy định pháp luật trước khi Bên B được 

thanh toán các khoản tiền theo Hợp đồng này và các phụ lục đính kèm Hợp đồng 

này. 

(f) Bên B cam kết không rút Tiền Đặt Cọc trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực. 

(g) Bên B có thể chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này cho 

một bên thứ ba theo thủ tục do Bên A quy định và với điều kiện Bên B đã hoàn thành 

các nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này tính đến thời điểm chuyển nhượng và 

đã thanh toán số tiền ít nhất bằng 30% Giá Bán Bất Động Sản. Nếu việc chuyển 

nhượng có phát sinh bất kỳ khoản thuế và phí nào thì Bên B chịu mọi trách nhiệm 

liên quan đến việc chi trả các khoản thuế và phí đó. 

ĐIỀU 5: VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

5.1 Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng này mà không do lỗi của Bên B 

hoặc không do sự kiện bất khả kháng thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại Tiền Đặt Cọc mà 

Bên A đã nhận từ Bên B và:  

(a) Nếu Tiền Đặt Cọc mà Bên B đã thanh toán nhỏ hơn 20% (hai mươi phần trăm) Giá 

bán Bất Động Sản thì Bên A sẽ bị phạt một khoản bằng Tiền Đặt Cọc mà Bên A 

đã thực nhận từ Bên B; 

(b) Nếu Tiền Đặt Cọc mà Bên B đã thanh toán từ 20% (hai mươi phần trăm) Giá bán 

Bất Động Sản trở lên thì Bên A sẽ bị phạt một khoản bằng 20% Giá bán Bất Động 

Sản. 

5.2 Trường hợp Bên B đã thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ theo Hợp đồng này và Bên A đã 

có thông báo việc ký kết Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản nhưng vị trí Bất Động Sản 

và/hoặc công năng/ mục đích sử dụng của Bất Động Sản không theo đúng quy định tại 

Hợp đồng này thì Bên B có quyền lựa chọn một trong hai phương thức sau: 

(a) Thanh lý Hợp đồng này và Bên A sẽ hoàn trả toàn bộ Tiền Đặt Cọc mà Bên A đã 

nhận cộng với tiền phạt tính trên số tiền Bên B đã thanh toán theo lãi suất tiền 

gửi ngắn hạn của Ngân hàng Vietcombank tại thời điểm Bên B thanh toán; hoặc 

(b) Ký kết Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản với nội dung thay đổi theo đề xuất của 

Bên A như quy định tại Điều này. 

5.3 Trường hợp Bên B trễ hạn thanh toán Tiền Đặt Cọc của bất cứ đợt thanh toán nào quá 10 
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(mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán như quy định tại Điều 2 của Hợp đồng, Bên B 

phải thanh toán thêm tiền lãi do chậm thanh toán bằng 0,05%/ ngày (không phẩy không năm 

phần trăm trên ngày) trên số tiền chậm thanh toán cho mỗi ngày chậm thanh toán tính từ 

ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày Bên B đã thanh toán đầy đủ Tiền Đặt Cọc đến hạn 

thanh toán và tiền lãi do chậm thanh toán nêu tại Khoản này. 

Trường hợp Bên B trễ hạn thanh toán của bất cứ đợt thanh toán nào quá 30 (ba mươi) 

ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, Bên A đương nhiên hiểu và Bên B thừa nhận rằng, Bên 

B đã đơn phương chấm dứt Hợp đồng này và Bên B đồng ý để Bên A xử lý Tiền Đặt Cọc 

như sau: 

(a) Nếu Tiền Đặt Cọc mà Bên B đã thanh toán nhỏ hơn 20% (hai mươi phần trăm) Giá 

bán Bất Động Sản thì Bên A sẽ không hoàn trả số tiền đã nhận cho Bên B; 

(b) Nếu Tiền Đặt Cọc mà Bên B đã thanh toán từ 20% (hai mươi phần trăm) Giá bán 

Bất Động Sản trở lên thì Bên A sẽ hoàn trả cho Bên B một khoản tiền sau khi đã 

trừ các khoản sau: (i) 20% Giá bán Bất Động Sản và (ii) các khoản tiền lãi phạt 

chậm trả, các chi phí trung gian, môi giới tối  đa 5% (năm phần trăm) Giá Bán Bất 

Động Sản (không bao gồm 10% thuế GTGT) mà bên A đã trả để giao dịch với Bên 

B.  

Đồng thời, Bên B đồng ý rằng, trong trường hợp này, Bên A có quyền nhận Tiền Đặt Cọc 

để giữ chỗ thuê/mua Bất Động Sản từ bất kỳ tổ chức, cá nhân khác và Bên A, theo đó, Bên 

A có quyền ký kết hợp đồng để thực hiện việc mua bán/cho thuê Bất Động Sản đối với 

tổ chức, cá nhân do Bên A chỉ định thay thế cho Bên B. 

5.4 Trường hợp: (i) Bên B đơn phương chấm dứt Hợp đồng này; hoặc (ii) đến ngày ký kết Hợp 

Đồng Mua Bán Bất Động Sản mà Bên B không thực hiện ký kết; hoặc (iii) đến ngày ký 

kết Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản mà Bên B không cung cấp các tài liệu, giấy tờ cần 

thiết chứng minh đủ điều kiện ký kết Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản theo đúng thời 

gian quy định Hợp đồng này; (iv) hoặc vì các lỗi khác của Bên B dẫn đến hai Bên không 

thể ký kết Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản, Bên A đương nhiên hiểu và Bên B thừa 

nhận rằng, Bên B đã đơn phương chấm dứt Hợp đồng này và thống nhất để Bên A xử lý 

Tiền Đặt Cọc theo quy định tại Điều 5.3 của Hợp đồng này mà không có bất kỳ khiếu 

nại, khiếu kiện nào với Bên A liên quan đến Tiền Đặt Cọc. 

5.5 Các khoản hoàn trả của Bên A cho Bên B (nếu có) sẽ được Bên A chuyển cho Bên B sau khi 

Bên A nhận lại được bản gốc các hồ sơ, chứng từ mà Bên A đã phát hành cho Bên B. 

ĐIỀU 6: THÔNG BÁO 

6.1 Trường hợp Bên B có từ 02 (hai) người hoặc 02 (hai) chủ thể trở lên, mọi dẫn chiếu đến Bên 

B trong Hợp đồng này có nghĩa là dẫn chiếu đến từng người/ từng chủ thể của mỗi Bên.  

6.2 Để thuận tiện, những người thuộc Bên B tại đây đồng ý ủy quyền cho người được nêu 

tên đầu tiên thuộc Bên B là người đại diện theo ủy quyền để nhận các thông báo, yêu cầu, 

khiếu nại hoặc thư từ giao dịch với Bên A liên quan đến Hợp đồng này. 

6.3 Mọi thông báo, yêu cầu, khiếu nại hoặc thư từ giao dịch mà một Bên gửi cho Bên còn lại 

theo Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và gửi đến Bên còn lại như địa chỉ liên hệ 

đã nêu ở phần đầu Hợp đồng này. 

6.4 Mỗi Bên phải thông báo ngay cho Bên còn lại sự thay đổi địa chỉ (nếu có) để được loại trừ 

lỗi trong trường hợp không nhận được thông báo. 

6.5 Mọi thông báo, yêu cầu, khiếu nại hoặc thư từ giao dịch mà một Bên gửi theo Hợp đồng này 

được xem là Bên còn lại nhận được: 

(a) Vào ngày gửi trong trường hợp thư giao tận tay có ký biên nhận; hoặc 
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(b) Vào ngày người gửi nhận được báo chuyển fax thành công trong trường hợp gửi 

bằng fax; hoặc 

(c) Vào ngày thứ hai kể từ ngày đóng dấu bưu điện trong trường hợp thư chuyển 

phát nhanh hoặc thư bảo đảm. 

ĐIỀU 7: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG 

7.1 Hai Bên nhất trí thỏa thuận rằng sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách 

quan không thể lường trước được, không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện 

pháp cần thiết trong khả năng cho phép và không phải là kết quả của hành vi vi phạm 

pháp luật của một Bên dẫn đến việc Chủ Đầu Tư không thể tiếp tục thực hiện Dự Án và/hoặc 

không thể hoàn thành việc xây dựng Bất Động Sản, bao gồm nhưng không giới hạn một 

trong các trường hợp sau: 

(a) Sự kiện chiến tranh hoặc do thiên tai hoặc thay đổi chính sách pháp luật của 

Nhà nước; hoặc 

(b) Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác do 

pháp luật quy định. 

7.2 Mọi trường hợp khó khăn về tài chính đơn thuần sẽ không được coi là trường hợp bất khả 

kháng. 

7.3 Việc Bên bị tác động bởi trường hợp bất khả kháng không thực hiện được nghĩa vụ của 

mình theo quy định tại Hợp đồng này sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo Hợp 

đồng và cũng không phải là cơ sở để Bên còn lại có quyền chấm dứt Hợp đồng này nếu Bên 

bị tác động đã thông báo cho Bên còn lại trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xảy 

ra sự kiện bất khả kháng. 

7.4 Việc thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng của hai Bên sẽ được tạm dừng trong thời gian xảy 

ra sự kiện bất khả kháng. Hai Bên sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình sau khi sự 

kiện bất khả kháng chấm dứt. Trường hợp sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 90 (chín 

mươi) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng mà không thể khắc phục và hai Bên 

cũng không có thỏa thuận khác thì một trong hai Bên sẽ có quyền đơn phương chấm dứt 

Hợp đồng này. Việc chấm dứt Hợp đồng như vậy sẽ không cấu thành bất kỳ sự kiện vi 

phạm nào đối với Hợp đồng này và không Bên nào sẽ chịu bất cứ trách nhiệm nào đối 

với Bên còn lại. Trong trường hợp này, Bên A sẽ hoàn trả lại toàn bộ Tiền Đặt Cọc đã nhận 

từ Bên B. 

ĐIỀU 8: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

8.1 Hợp đồng này chỉ có hiệu lực kể từ ngày ký và khi Bên B đã thanh toán đủ đợt 1 theo quy 

định tại Điều 2 của Hợp đồng này. Trong vòng 05 (năm) ngày tính từ ngày kế tiếp ngày hai 

Bên ký kết Hợp đồng này mà Bên B không thanh toán đủ đợt 1 thì Hợp đồng này sẽ 

không có hiệu lực, Bên A có quyền không hoàn trả lại các khoản tiền mà Bên B đã thanh 

toán (nếu có). 

8.2 Mọi sửa đổi và bổ sung đối với Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được thực hiện bằng 

văn bản và đã được hai Bên ký kết. 

8.3 Nếu có điều khoản hoặc quy định nào trong Hợp đồng bị cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền xác định là vô hiệu hoặc không có giá trị pháp lý hoặc không có hiệu lực thì cũng 

không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản và/hoặc nội dung còn lại, hai Bên sẽ 

thỏa thuận để sửa đổi điều khoản hoặc quy định đó cho phù hợp với ý chí hai Bên và quy 

định pháp luật trong thời gian sớm nhất. Hai Bên sẽ tiếp tục và không làm gián đoạn việc 

thực hiện các điều khoản, quy định khác vẫn đang có giá trị của Hợp đồng. 

8.4 Việc bất kỳ Bên nào không yêu cầu Bên còn lại thực hiện một nghĩa vụ tại một thời điểm 
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không được xem là tiếp tục miễn cho Bên còn lại khỏi thực hiện nghĩa vụ đó về sau. Việc 

bất kỳ Bên nào chấp nhận bất kỳ khoản thanh toán nào cũng không được xem là Bên đó 

sẽ từ bỏ quyền tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định tại Hợp đồng đối với bất kỳ vi 

phạm nào của Bên còn lại. 

8.5 Hai Bên cam kết thực hiện đúng các quy định trong Hợp đồng. Trường hợp có tranh chấp 

phát sinh, hai Bên phải thiện chí hợp tác cùng nhau giải quyết trên cơ sở tôn trọng quyền 

và lợi ích hợp pháp của nhau, thông qua việc thương lượng. Trường hợp hai Bên không 

tự giải quyết được, vụ việc sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp 

luật. Bên thua kiện có trách nhiệm chịu mọi phí tổn liên quan đến vụ kiện. 

8.6 Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như 

nhau, Bên A sẽ giữ 02 (hai) bản gốc và Bên B sẽ giữ 01 (một) bản gốc. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A 



 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

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

 PHỤ LỤC SỐ 0 1  
MÔ TẢ BẤT ĐỘNG SẢN 

 
Căn cứ  Điều 1  và các điều khoản khác của Hợp đồng đặt cọc số:…………. 

ngày …../…../ giữa CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRUNG THỦY (Bên A) và 

(Bên B), đặc điểm chi tiết của Bất Động Sản được mô tả như sau: 

 
1. Thông tin về Căn Hộ 

 

Số hiệu Căn Hộ : [ghi số hiệu] (số hiệu này có thể được điều chỉnh theo quyết định 

của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) 

Tầng :   

Tòa Tháp :  

Diện Tích Sàn Xây 

Dựng 

: [***] m2 

Diện Tích Sử Dụng 

Căn Hộ 

: [***] m2 

Giá bán căn hộ : [ghi số]  VND 

(Bằng chữ:             đồng) 

Loại căn hộ : [ghi số] Phòng Ngủ 

Mục đích sử dụng : Để ở 

Địa chỉ : 428-430 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP. HCM 

Sơ đồ vị trí : Theo Bản Vẽ Đính Kèm 

Ngày bàn giao dự kiến : Quý 3/2019, Việc bàn giao Căn Hộ có thể sớm hoặc muộn hơn 

ngày này nhưng trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá 180 ngày 

tính từ ngày dự kiến. 

Lưu ý: Nội dung diện tích trên là tạm tính và sẽ được quy định cụ thể theo Hợp Đồng Mua Bán. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

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

 PHỤ LỤC SỐ 0 2  
DANH MỤC VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG THIẾT BỊ 

 

Đính kèm Hợp đồng đặt cọc số………………….. 

(Các chi tiết dưới đây mang tính tham khảo và sẽ được quy định cụ thể khi Các Bên ký Hợp Đồng Mua 

Bán.) 

[Phụ lục này sẽ được Sale làm việc với Phòng Hợp đồng C&C cho từng căn hộ cụ thể khi ký với Khách 

hàng] 

 Khoản mục  Qui định  

1 Sàn 

1.1 Phòng khách, Phòng ăn   

1.2 Phòng ngủ   

1.3 Nhà bếp   

1.4 Phòng tắm lớn & Phòng tắm chung   

1.5 Ban công   

1.6  Sàn gỗ công nghiệp  

1.7 Gạch ceramic  

2 Tường 

2.1 Phòng khách, Phòng ăn   

2.2 Phòng ngủ   

2.3 Nhà bếp   

2.4 Phòng tắm lớn & Phòng tắm chung   

2.5 Ban công   

2.6 Sơn cho tường  

2.7 Gạch ceramic  

3 Trần 

3.1 Phòng khách, Phòng ăn   

3.2 Phòng ngủ   

3.3 Nhà bếp   

3.4 Phòng tắm lớn & Phòng tắm chung   

3.5 Ban công   

3.6 Khu vực có đường ống kỹ thuật  

3.7 Sơn cho trần  

4 Cửa 

4.1 Cửa chính vào căn hộ   

4.2 Cửa phòng ngủ   

4.3 Cửa phòng tắm lớn & phòng tắm chung  

4.4 Cửa phòng khách ra ban công  

4.5 Cửa gỗ  

4.6 Phụ kiện cửa gỗ  
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 Khoản mục  Qui định  

4.7 Ổ khóa cửa chính  

4.8 Cửa kính lùa  

5 Cửa sổ 

5.1 Cửa sổ phòng ngủ    

5.2 Cửa sổ phòng tắm lớn   

5.3 Cửa sổ phòng tắm chung  

5.4 Cửa sổ  

5.5 Lan can  

6 Thiết bị vệ sinh và phụ kiện   

6.1 Phòng tắm chung  

6.2 Phòng tắm lớn   

6.3 Ban công   

6.4 Thiết bị vệ sinh và phụ kiện  

7 Thiết bị cơ điện 

7.1 

 
Phòng khách, 

Phòng ăn 
Phòng ngủ  Bếp 

 
Phòng tắm  

 
Ban công 

 
Ổ điện       

Điểm cắm thiết bị phòng 
tắm  

     

Công tắc       

Điểm đấu nối đèn       

Đèn chiếu sáng      
Điểm cắm TV      
Điểm cắm điện thoại      
Đầu phun chữa cháy      

Đầu báo khói      

Máy lạnh       

7.2 
Ổ điện,  công tắc, điểm cắm thiết bị phòng 
tắm, điểm cắm TV, điểm cắm điện thoại  

 

7.3 Điểm đấu nối đèn  

7.4 Đèn chiếu sáng  

7.5 Internet và truyền hình kỹ thuật số    

8 Thiết bị khác 

8.1 Tủ bếp   

8.2 
Bếp điện từ, máy hút mùi, chậu rửa chén, vòi 
rửa chén  

 

8.3 Máy điều hòa   

8.4 Máy nước nóng gián tiếp cho bếp và vòi tắm  

8.5 Hệ thống liên lạc nội bộ có hình ảnh   

 

Ghi chú: Tùy thuộc vào tình hình cụ thể, theo yêu cầu thiết kế nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và/hay tính năng 

kỹ thuật của Căn Hộ hoặc trong trường hợp các vật tư, thiết bị của các nhà cung cấp nêu trên bị khan hiếm 

hoặc không còn được sản xuất và/hay bán trên thị trường, Khách Hàng đồng ý để Công Ty có thể thay thế các 

vật liệu hoặc thiết bị được mô tả trong Bảng trên bằng các vật liệu hoặc thiết bị khác có chất lượng, giá cả 

tương đương. 

Giá bán Bất Động Sản nêu trên đã bao gồm thuế GTGT nhưng chưa bao gồm phí bảo trì, phí quản lý và 

các khoản thuế, phí, lệ phí khác theo quy định pháp luật. 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

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

 PHỤ LỤC SỐ 03  
 

(Của Hợp đồng đặt cọc số …../…../HDDC/…….. ngày ……/……/2017) 
 

PHỤ LỤC SỐ 3 (“Phụ Lục”) này được lập ngày __ tháng năm 2017 giữa hai Bên sau đây: 

1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRUNG THỦY 

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng trệt – tầng 1 Tòa Nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, P. Bến 

Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ liên hệ: Tầng trệt – tầng 1 Tòa Nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, P. Bến Nghé, 

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Số giấy chứng nhận : 0314223751 

 

Tài khoản số :  

Điện thoại :  

Fax :  ………………… 

Đại diện bởi :  

Chức vụ :  

(Sau đây được gọi là “Bên A”) 

và 

2. : 

CMND/Hộ Chiếu số  : Cấp ngày : 

Nơi cấp : 

Địa chỉ thường trú : Địa chỉ liên hệ : 

Điện thoại :    (Sau đây được gọi là “Bên B”); 

Bên A và Bên B được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “hai Bên”. 

 

TRÊN  CƠ  SỞ:  

(A) Hai Bên đã ký kết Hợp đồng đặt cọc số ……….ngày ……/……/2016 cùng các Phụ lục 

đính kèm (“Hợp đồng đặt cọc”); và 

(B) Khả năng và nhu cầu của Bên B, Bên A và Bên B đã thống nhất điều chỉnh lịch thanh toán 

Tiền Đặt Cọc và tiến độ thanh toán Tiền Đặt Cọc. 

DO ĐÓ, NAY HAI BÊN THỎA THUẬN KÝ KẾT PHỤ LỤC NÀY ĐỂ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC NHƯ SAU: 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG PHỤ LỤC 

1.1 Căn cứ nhu cầu và đề nghị tự nguyện của Bên B, hai Bên đồng ý thay thế nội dung tại 

Điều 2.4 của Hợp đồng Đặt Cọc bằng nội dung sau : 

“ Hai Bên thống nhất rằng Tiền Đặt Cọc sẽ là toàn bộ số tiền mà Bên B đã thực thanh toán cho 

Bên A trước khi ký Hợp Đồng Mua Bán Bất Động Sản theo quy định của Hợp Đồng Đặt Cọc và 

Bên B sẽ thanh toán cho Bên A theo Bảng tiến độ thanh toán như sau: 
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Đợt thanh 

toán 

Tỷ lệ thanh toán 

(%/Giá bán Bất 

Động Sản) 

 

Số tiền thanh toán (VND) (đã 

bao gồm thuế GTGT) 

 
 

Thời hạn thanh toán 

 
Đợt 1 

  
- 

 

Đợt 2  -  

Đợt 3  -  

Đợt 4  -  

Đợt 5  -  

Đợt 6  -  

Đợt 7  -  

Đợt 8  -  

Đợt 9  -  

 

Đợt 10  
 

-  

 

Đợt 11  
 

-  

 

Đợt 12  
 

-  

 

Tổng 
 

100 
  

” 

1.2. Trong trường hợp quá 05 (năm) ngày kể từ ngày kế tiếp ngày hai Bên ký kết Phụ Lục Số 

03 này mà Bên B không thực hiện thanh toán đủ đợt 1 theo bảng tiến độ nêu tại Điều 1.1 của 

Phụ Lục Số 03 này thì Hợp Đồng Đặt Cọc, Phụ Lục Số 01, Phụ Lục Số 02, Phụ Lục Số 03 

này và các Phụ Lục khác (nếu có) của Hợp Đồng Đặt Cọc mặc nhiên chấm dứt hiệu lực 

và thanh lý. Theo đó, Bên A có quyền không hoàn trả lại các khoản tiền mà Bên B đã thanh 

toán (nếu có) và có quyền thu hồi lại tất cả các khoản ưu đãi của Bên B. 

1.3. Trường hợp Bên B chậm trễ bất kỳ đợt thanh toán nào theo bảng tiến độ nêu tại Điều 1.1 của 

Phụ Lục này (trừ khi Hợp Đồng Đặt Cọc đã chấm dứt theo Điều 1.2 Phụ Lục Số 03 này), 

Bên B sẽ bị xử lý vi phạm do thanh toán trễ hạn theo quy định tại Điều 5 và các điều khoản 

khác nêu tại Hợp Đồng Đặt Cọc và Giá bán Bất Động Sản làm căn cứ để xử lý hành vi vi 

phạm của Bên B là Giá bán Bất Động Sản nêu tại Phụ Lục Số 01 đính kèm Hợp Đồng Đặt 

Cọc. 

ĐIỀU 2: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

 

2.1 Phụ Lục này là một phần không tách rời Hợp đồng đặt cọc và có giá trị pháp lý như Hợp 

đồng đặt cọc. 
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2.2 Những nội dung đã quy định tại Hợp đồng đặt cọc không được sửa đổi, bổ sung theo Phụ 

Lục số 03 này vẫn giữ nguyên hiệu lực pháp lý và tiếp tục có giá trị thi hành. Trường hợp 

có sự mâu thuẫn giữa Phụ Lục số 03 này và Hợp đồng đặt cọc thì Phụ Lục số 03 này có 

giá trị ưu tiên áp dụng. 

2.3 Nếu có điều khoản hoặc quy định nào trong Phụ Lục Số 03 này bị xem là vô hiệu hoặc 

không có giá trị pháp lý hoặc không có hiệu lực thì cũng không ảnh hưởng đến hiệu lực của 

các điều khoản và/hoặc nội dung còn lại của Phụ Lục này và cũng không ảnh hưởng đến hiệu 

lực của Hợp Đồng Đặt Cọc. Theo đó, trong trường hợp này, hai Bên đồng ý rằng nội dung 

của Hợp Đồng Đặt Cọc đã bị sửa đổi, bổ sung bởi Phụ Lục này đương nhiên được khôi 

phục lại như quy định tại Hợp Đồng Đặt Cọc và hai Bên sẽ tiếp tục áp dụng theo các nội 

dung của Hợp Đồng Đặt Cọc, bao gồm Giá Bán Bất Động Sản và tiến độ thanh toán được 

quy định tại Phụ Lục Số 01 đính kèm Hợp Đồng Đặt Cọc và Điều 2.4 Hợp Đồng Đặt Cọc, 

trừ khi hai Bên có thỏa thuận khác. 

Hai Bên sẽ tiếp tục và không làm gián đoạn việc thực hiện các điều khoản, quy định khác vẫn 

đang có giá trị của Hợp Đồng Đặt Cọc đã ký. 

2.4 Phụ Lục số 03 này được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như 

nhau. Bên A sẽ giữ 02 (hai) bản gốc và Bên B sẽ giữ 01 (một) bản gốc. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B        ĐẠI DIỆN BÊN A 

 


