
Số : KOS/………………

Ngày : …………………………
Căn cứ:

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam

THÔNG TIN NHÀ PHÂN PHỐI - BÊN A

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

Địa chỉ giao dịch 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội    
Điện thoại 024.6263 6688                                       Fax: 024.6281 4195
Số tài khoản
Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

Người đại diện ----------------------------------------------------------------------

Chức vụ ----------------------------------------------------------------------

Theo uỷ quyền số ----------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG - BÊN B

CMND/Hộ chiếu số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ liên hệ

THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN 

Diện tích Diện tích

Tim tường

(m2)

Số tiền bằng chữ

Loại BĐS

Tên dự án

Chủ đầu tư

SỐ TIỀN ĐẶT CỌC

STT

 1

2

3

Hình thức thanh toán:

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

1 .

:
:
:
:

:

:

:

Họ & Tên Giới tính

Mã BĐS Toà/Ô/Dãy/Khu

KOS/………………

11520099910017

Tổ hợp chung cư, văn phòng kết hợp dịch vụ thương mại Newtatco, tên thương mại "Kosmo Tây 

Hồ"

(đã bao gồm Giá trị quyền sử dụng 

đất, chưa gồm thuế GTGT & KPBT 

phần sở hữu chung)

(VNĐ)

Bên B, Khách hàng mong muốn mua một bất động sản được miêu tả cụ thể trong phần Thông tin Bất Động Sản dưới đây

(sau đây gọi tắt là “Bất động sản” hoặc “BĐS”) và đồng ý đặt cọc giữ chỗ Bất động sản với các điều khoản và điều kiện như

sau:

Mobile

:

:

:

:

:

:

:

:

Email

Số tiền (VNĐ)

Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Bất động sản Tây Hồ View

Tầng Thông thủy

(m2)

Căn/Lô

Nội dung

Địa chỉ

Giá Bán Căn Hộ

Chung cư

- Căn cứ vào Hợp đồng cung cấp dịch vụ bán hàng độc quyền cho Tòa Centro Dự án Kosmo Tây Hồ giữa Công ty TNHH Bất động sản Tây Hồ 

View và Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ngày 10/04/2018

ĐĂNG KÝ ĐẶT CỌC

Ngày sinh

Số tiền bằng chữ

Một trăm triệu đồngSố tiền tối đa quy định đủ điều kiện đặt cọc (được gọi là “Tiền đặt cọc”)

Số tiền Khách hàng thực chuyển cho Bên A (được gọi là “Tiền thực chuyển”)

Số tiền đặt cọc còn thiếu

   100.000.000   

Khách hàng đồng ý sẽ đặt cọc giữ chỗ khoản tiền theo nội dung tại mục “Số tiền đặt cọc” của Đăng ký đặt cọc này

cho Bên A với mục đích đảm bảo ký kết và thực hiện Hợp Đồng Giao Dịch (sau đây được gọi là "Hợp đồng") với Chủ

đầu tư đối với Bất Động Sản.

("Số tiền tối đa quy định đủ điều kiện đặt cọc" là số Tiền đặt cọc tối đa mà Khách hàng phải nộp và Bên A được phép thu.

Trong trường hợp Khách hàng thanh toán Số tiền đặt cọc vượt quá Số tiền tối đa quy định đủ điều kiện đặt cọc, Bên A sẽ

không chịu trách nhiệm đối với phần chênh lệch nộp thừa)

Tiền Mặt Chuyển Khoản Quẹt Thẻ 

Serial: KOS/MB/25/05/18/.....
Trụ sở chính: Tầng 2 – 137 Nguyễn Ngọc Vũ – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội

Tel: 04.6263 6688   Fax: 04.6281 4195    Website: http://www.cengroup.vn
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PHẦN DÀNH CHO NỘI BỘ

Họ & tên : Phụ trách bởi :

CMND : Mã NV :

Ngày cấp : Team  :

Nơi cấp : Đơn vị :

Mobile : Mobile :

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

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

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

Khách hàng biết rõ và đồng ý số tiền đặt cọc sẽ không được Bên A hoàn trả lại; và

Khách hàng đồng ý, xác nhận và chấp nhận rằng Bên A không có trách nhiệm thực hiện Phiếu Đăng ký đặt cọc này

và Bên A có quyền tự do chào bán Bất động sản cho bất kỳ bên nào khác mà không cần tham khảo thêm hoặc thông

báo cho Khách hàng.

Khách hàng đồng ý và xác nhận đã được Bên A tư vấn, giới thiệu đầy đủ, chính xác về BĐS Khách hàng có nhu cầu

mua và hiểu rõ các thông tin, tình trạng pháp lý của Dự án, BĐS;

(BÊN B)(BÊN A)

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

Phiếu Đăng ký đặt cọc này được lập thành hai (03) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, Khách hàng giữ một (01) bản gốc;

Bên A giữ một (02) bản gốc.

Khách hàng đồng ý ký kết Hợp đồng và thanh toán số tiền đợt 1 (đã bao gồm Tiền đặt cọc) cho Chủ đầu tư trong

vòng bảy (07) ngày kể từ ngày ghi trên phiếu Đăng ký đặt cọc này, hoặc trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày

trên thư mời ký Hợp đồng tùy thuộc ngày nào sớm hơn, nếu không:

KHÁCH HÀNGNHÀ PHÂN PHỐI

Lưu ý quan trọng:

Mọi chương trình, chính sách liên quan đến Bất động sản nêu tại Phiếu Đăng ký đặt cọc này (nếu có) chỉ có giá trị khi

được thông báo và thể hiện bằng văn bản cụ thể của Chủ đầu tư và/hoặc Công ty Cổ Phần Bất động sản Thế Kỷ. Các

trường hợp ghi tay, ghi bổ sung vào văn bản này hoặc thông báo dưới các hình thức khác (lời nói, tin nhắn, email…)

đều không xác thực và không có giá trị áp dụng.

Khách hàng vui lòng mang theo Đăng ký đặt cọc này khi thực hiện các thủ tục liên quan đến BĐS nêu trên.

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

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

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

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

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

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

 NGUỒN BÁN CONNECTOR MENTOR/NVKD

(Dành cho sàn liên kết)

Khách hàng không được phép niêm yết bất động sản nêu trên ở bất kỳ Sàn giao dịch bất động sản tại Việt Nam

trước khi ký Hợp đồng với Chủ đầu tư.

Phiếu Đăng ký đặt cọc này thay thế và chấm dứt hiệu lực của Phiếu ………………………………… số ……………………… đã

ký giữa hai bên ngày…………………………

Phiếu Đăng ký đặt cọc này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ tự động thanh lý, chấm dứt hiệu lực khi (a) Khách hàng

hoàn thành thủ tục ký Hợp đồng với Chủ đầu tư hoặc (b) Bên A hoàn trả tiền đặt cọc đã nhận cho Khách hàng theo

quy định tại Khoản 6 điều này.

Nếu trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày đến hạn ký Hợp đồng hoặc thời hạn khác theo thông báo của Chủ đầu

tư, Bên A không thực hiện hỗ trợ Khách hàng ký kết Hợp đồng với Chủ đầu tư, Bên A có trách nhiệm hoàn trả lại

toàn bộ số tiền đặt cọc đã nhận từ Khách hàng (không bao gồm lãi) cho Khách hàng.

Khách hàng không được phép chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình trong Phiếu Đăng ký đặt cọc cho bất

kỳ người nào khác mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên A.

Khách hàng phải thanh toán Tiền đặt cọc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng cho Bên A. Nếu việc thanh

toán được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng, Khách hàng đồng ý chuyển khoản Tiền đặt cọc (Không bao gồm

bất kỳ khoản phí ngân hàng nào) vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của Bên A như được nêu ở trên ngay tại

thời điểm ký phiếu Đăng ký đặt cọc này, nếu không, Khách hàng đồng ý, xác nhận và chấp nhận Bên A sẽ có quyền

tự do chấp nhận phiếu Đăng ký đặt cọc tương tự đối với BĐS của bất cứ bên thứ ba nào mà không cần tham khảo

hoặc thông báo cho Khách hàng.

Trong trường hợp số tiền thực chuyển của Khách chưa đủ số tiền đặt cọc (được gọi là “Một phần tiền đặt cọc”),

Khách hàng phải thanh toán phần tiền đặt cọc còn thiếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Bên A chậm nhất vào

ngày làm việc kế tiếp kể từ ngày ký Phiếu Đăng ký đặt cọc này, nếu không, Khách hàng đồng ý, xác nhận và chấp

nhận Bên A sẽ có quyền tự do chấp nhận phiếu Đăng ký đặt cọc tương tự đối với BĐS của bất cứ bên thứ ba nào mà

không cần tham khảo hoặc thông báo cho Khách hàng và Bên A không có trách nhiệm hoàn trả một phần tiền đặt

cọc đã nhận từ Khách hàng. 

29/05/2018
Trụ sở chính: Tầng 2 – 137 Nguyễn Ngọc Vũ – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội

Tel: 04.6263 6688   Fax: 04.6281 4195    Website: http://www.cengroup.vn


