
PHỤ LỤC 02 

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN(1) 

(Kèm theo Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số ……/HĐMB/DAB6-CT36 ký ngày 

…/…/2017 giữa Tổng công ty 36 và Ông/Bà……) 

 

Thời hạn thanh toán tiền Giá Bán Căn Hộ (không bao gồm kinh phí bảo trì 2%, các loại 

thuế phí khác), Bên Mua sẽ thanh toán Giá Bán Căn Hộ cho Bên Bán theo tiến độ thanh 

toán như sau: 

TT 
Đợt 

thanh toán 
Số tiền tương ứng Tỷ lệ Thời điểm 

1 Đợt 1 ............ đồng 20 % 
Ngay khi ký Hợp đồng mua 

bán căn hộ 

2 Đợt 2 ............ đồng 10 % 

Trong vòng 07 ngày kể từ 

thời điểm hoàn thành xong 

sàn tầng 5, dự kiến ngày 

01/11/2017 

3 Đợt 3 ............ đồng 10 % 

Trong vòng 07 ngày kể từ 

thời điểm hoàn thành xong 

sàn tầng 10, dự kiến ngày 

30/12/2017 

4 Đợt 4 ............ đồng 10 % 

Trong vòng 07 ngày kể từ 

thời điểm hoàn thành xong 

sàn tầng 15, dự kiến ngày 

05/03/2018 

5 Đợt 5 ............ đồng 10 % 

Trong vòng 07 ngày kể từ 

thời điểm hoàn thành xong 

sàn tầng 20, dự kiến ngày 

30/4/2018 

6 Đợt 6 ............ đồng 10 % 

Trong vòng 07 ngày kể từ 

thời điểm cất nóc công 

trình, dự kiến ngày 

30/6/2018 

7 Đợt 7 

............ đồng  

cộng với Kinh Phí Bảo Trì 

............ đồng 

25 % 

07 ngày trước thời điểm 

bàn giao Căn Hộ, dự kiến 

ngày 30/11/2019 

                                              
1 Nội dung cụ thể sẽ được điền vào thời điểm ký kết Hợp đồng nhưng đảm bảo hạn mức như sau: 

Lần 1: thu không quá 30% giá trị Hợp đồng; những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây 

dựng bất động sản, khi chưa bàn giao nhà cho Bên mua thì thu không quá 70% giá trị Hợp đồng; 

và khi chưa có Giấy chứng nhận của Căn hộ thì thu không quá 95% giá trị Hợp đồng. 

 



8 
Đợt 8 (Đợt 

cuối cùng) 
............ đồng 5 % 

07 ngày trước thời điểm 

Chủ đầu tư bàn giao Giấy 

chứng nhận sở hữu Căn 

Hộ. 

 

Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Phụ lục được coi là một phần không thể tách rời của Hợp Đồng này và được lập thành 

04 bản và có giá trị như nhau, Bên Mua giữ 01 bản, Bên Bán giữ 03 bản. 

 

BÊN MUA 

(Bằng việc ký tên dưới đây, Bên Mua xác 

nhận đã đọc và hiểu rõ nội dung của 

Hợp đồng này) 

 

 

 

 

BÊN BÁN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

 

 


