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THỎA THUẬN ĐẶT CỌC 

Số: TTĐC/Vihajico-… 

Thỏa thuận đặt cọc này được lập và ký kết vào ngày … tháng …. năm …. giữa: 

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101395308 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp 

thay đổi lần thứ 14 ngày 21/4/2016. 

 Địa chỉ trụ sở:   Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, xã Xuân Quan, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 Điện thoại: (84) – 38746317 Số fax: (84) – 38746316 

 Đại diện: Ông Nguyễn Dũng Minh   Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc 

 Theo Giấy ủy quyền số: 07/2018/UQ-VH ngày 31 tháng 03 năm 2018 

và 

BÊN ĐẶT CỌC:  Ông/Bà …. 

 Số CMND/Thẻ căn cước/  Hộ 

chiếu: 

…  Ngày cấp: … 

 Nơi cấp:  … 

 Hộ khẩu thường trú: … 

 Địa chỉ liên lạc:   … 

 Điện thoại: … 

Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Thỏa thuận đặt cọc này (sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận”) với các 

điều khoản sau: 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THỎA THUẬN 

1.1 Các Bên tại đây cam kết và khẳng định rằng:  

a. Bên Đặt Cọc đã lựa chọn và đồng ý mua 01 căn Biệt thự như mô tả tại Điều 2 dưới đây.  

b. Bên Đặt Cọc đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng 

mua bán biệt thự hình thành trong tương lai (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng mua bán”) thuộc 

Dự án Khu Biệt thự Đảo (tên thương mại là Ecopark Grand – The Island hoặc tên gọi khác do 

chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định vào từng thời điểm) tại Khu đô thị thương 

mại và du lịch Văn Giang (Ecopark), huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.  

1.2 Để đảm bảo cho việc: ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán, thanh toán Giá bán Biệt thự, 

nhận bàn giao và thực hiện các cam kết khác với Bên Nhận Đặt Cọc, Bên Đặt Cọc đồng ý giao 

cho Bên Nhận Đặt Cọc một khoản tiền đặt cọc (sau đây gọi tắt là “Khoản Đặt Cọc”) như quy 

định tại Điều 3 Thỏa Thuận này. 

1.3 Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký kết Thỏa Thuận này, Bên Đặt Cọc đồng ý 

nộp cho Bên Nhận Đặt Cọc số tiền thanh toán Lần 1 theo tiến độ thanh toán Giá bán Biệt thự 

quy định tại khoản 2.3 Điều 2 Thỏa Thuận này, để các bên có đủ điều kiện ký kết Hợp đồng 

mua bán trong thời hạn không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc tiếp theo . 
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ĐIỀU 2: THÔNG TIN VỀ BIỆT THỰ, GIÁ BÁN VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN:  

2.1. Thông tin về Biệt thự: 

a. Địa chỉ dự án: 
Khu Biệt thự Đảo (Ecopark Grand – The Island), huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

b. Biệt thự số:  

c. Loại Biệt thự:  

d. Diện tích đất: ...m2 

e. Diện tích xây dựng: ...m2 

2.2. Giá bán Biệt thự: 

a. Giá bán Biệt thự: … VNĐ  

(Bằng chữ:….)  

Trong đó bao gồm: 

(i)   Giá trị quyền sử dụng đất của Biệt thự: … VNĐ 

(ii)   Giá trị xây dựng Biệt thự: … VNĐ 

b. Giá bán Biệt thự nêu trên đã bao gồm: giá trị quyền sử dụng đất; giá trị thiết kế, đầu tư, xây 

dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; giá trị thiết kế, đầu tư, xây dựng, hoàn thiện Biệt thự để đủ 

điều kiện bàn giao theo quy định trong Hợp đồng mua bán và Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) 

theo pháp luật hiện hành. 

2.3. Tiến độ thanh toán:  

Lần 
thanh toán 

Ngày thanh toán 
Tỷ lệ 

thanh toán 
(% Giá bán căn nhà) 

Số tiền thanh toán (VNĐ) 
(Đã bao gồm thuế GTGT) 

Lần 1 
Trong vòng 05 (năm) ngày làm 
việc kể từ ngày ký Thỏa thuận 

đặt cọc 
15% 

… 
(Khoản Đặt Cọc sẽ được 
khấu trừ vào lần thành toán 
lần 1) 

Lần 2 
Trong vòng 05 (năm) ngày 

không quá ngày 10/07/2018 
15% … 

Lần 3 
Trong vòng 05 (năm) ngày 

không quá ngày 10/10/2018 
10% … 

Lần 4 
Trong vòng 05 (năm) ngày 

không quá ngày 10/04/2019 
15% … 

Lần 5 
Trong vòng 05 (năm) ngày 

không quá ngày 10/09/2019 
15% ... 

Lần 6 

Vào ngày theo Thông Báo Bàn 
Giao Kỹ Thuật quy định tại Hợp 

đồng mua bán (dự kiến vào 
tháng 12/2019) 

25% 

… 
+ Kinh phí bảo trì tương 

đương 0,5% Giá bán biệt 
thự trước thuế GTGT, phí 

quản lý dịch vụ, lệ phí 
trước bạ để xin cấp GCN 

và các khoản phí khác 
theo quy định tại Hợp đồng 

mua bán 

Lần 7 
(cuối cùng) 

Vào ngày bàn giao Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà và tài sản gắn liền 
với đất theo quy định của Hợp 

đồng mua bán 

05% …. 
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ĐIỀU 3: KHOẢN ĐẶT CỌC: 

3.1. Khoản Đặt Cọc: 

a. Tại thời điểm ký Thỏa thuận này, Bên Đặt Cọc đồng ý giao cho Bên Nhận Đặt Cọc số tiền: 

500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn.) 

b. Số tiền đặt cọc nêu trên không được tính lãi trong suốt thời gian đặt cọc. 

3.2. Phương thức đặt cọc và thanh toán 

a. Đối với Khoản Đặt Cọc: Bên Đặt Cọc đặt cọc bằng hình thức nộp tiền mặt tại trụ sở của Bên 

Nhận Đặt Cọc (theo địa chỉ được ghi tại phần đầu Thỏa Thuận này). 

b. Đối với khoản thanh toán theo Hợp đồng mua bán được thực hiện theo phương thức sau: 

 Bên Đặt Cọc thanh toán bằng hình thức nộp tiền mặt tại Trụ sở của Bên Nhận Đặt Cọc 

(theo địa chỉ được ghi trên phần đầu Thỏa thuận này) hoặc Văn phòng đại diện của Bên 

Nhận Đặt Cọc – 28 đường Thanh Niên, Quận Tây Hồ, Hà Nội; hoặc 

 Bên Đặt Cọc có thể thanh toán bằng việc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên 

Nhận Đặt Cọc, theo thông tin: 

Tên Tài Khoản:   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng 

Ngân Hàng:  TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – chi nhánh Hoàng Mai 

Số Tài Khoản:    0930000006789      

Nội dung chuyển khoản: Ông/ Bà <Tên Bên Đặt Cọc> nộp tiền căn TI<Số căn> 

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A nộp tiền căn TIA01 

3.3. Việc đặt cọc được coi là hoàn tất khi: Bên Nhận Đặt Cọc đã nhận được tiền và thể hiện bằng 

phiếu thu/ giấy báo có chuyển cho Bên Đặt Cọc. 

Điều 4: Xử lý Khoản Đặt Cọc: 

4.1  Khoản Đặt Cọc sẽ không được hoàn lại cho Bên Đặt Cọc khi thuộc một trong các trường hợp: 

a. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký Thỏa Thuận này, Bên Đặt Cọc không 

thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền Lần 1 theo tiến độ thanh toán Giá bán Biệt thự, 

để các bên đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán, như quy định tại khoản 1.3 Điều 1 Thỏa Thuận 

này;  

b. Bên Đặt Cọc đã thanh toán đủ số tiền Lần 1 theo tiến độ thanh toán Giá bán Biệt thự trong thời 

hạn quy định tại khoản 1.3 Điều 1 Thỏa Thuận này nhưng không ký Hợp đồng mua bán trong 

thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày hết hạn thanh toán lần 1 Giá bán 

Biệt thự mà không có lý do chính đáng bằng văn bản được Bên Nhận Đặt Cọc chấp thuận. 

c. Các trường hợp khác theo quy định tại Hợp đồng mua bán. 

4.2 Bên Đặt Cọc cam kết không có bất kỳ tranh chấp, thắc mắc, khiếu nại gì về việc xử lý Khoản 

Đặt Cọc theo quy định tại khoản 4.1 Điều 4 trên đây. 

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN 

5.1  Quyền và nghĩa vụ của Bên Nhận Đặt Cọc: 

a. Nhận Khoản Đặt Cọc của Bên Đặt Cọc theo quy định tại Thỏa Thuận này. 

b. Sở hữu Khoản Đặt Cọc theo quy định tại khoản 4.1 Điều 4 Thỏa thuận này; 
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c. Trả lại Khoản Đặt Cọc và chịu phạt vi phạm với số tiền tương ứng Khoản Đặt Cọc trong trường 

hợp Bên Nhận Đặt Cọc không kết ký Hợp đồng mua bán và/hoặc đơn phương chấm dứt Thỏa 

Thuận này với Bên Đặt Cọc mà lỗi phát sinh từ Bên Nhận Đặt Cọc. 

5.2  Quyền và nghĩa vụ của Bên Đặt Cọc: 

a. Nộp Khoản Đặt Cọc và ký kết Hợp đồng mua bán với Bên Nhận Đặt Cọc theo quy định tại 

khoản 1.2 và 1.3 Điều 1 Thỏa Thuận này; 

b. Cam kết thanh toán và thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng mua bán; 

c. Nhận lại Khoản Đặt Cọc và một số tiền phạt tương đương giá trị Khoản Đặt Cọc trong trường 

hợp Bên Nhận Đặt Cọc không ký kết Hợp đồng mua bán và/hoặc đơn phương chấm dứt Thỏa 

thuận này mà lỗi phát sinh từ Bên Nhận Đặt Cọc. 

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG: 

6.1  Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ ngày có đầy đủ chữ ký của các bên và sẽ tự động chấm dứt 

hiệu lực khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4.1 Điều 4 Thỏa Thuận này. 

Sau khi các bên đã ký Hợp đồng mua bán, các nội dung của Thỏa Thuận này sẽ được thay thế 

bằng các điều khoản tương ứng và Thỏa Thuận này cũng sẽ tự động hết hiệu lực. 

6.2  Thỏa Thuận này được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau. Bên Nhận Đặt Cọc 

giữ 02 (hai) bản, Bên Đặt Cọc giữ 01 (một) bản để làm cơ sở thực hiện. 

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC 

 

BÊN ĐẶT CỌC 

 

 

 

 

 

 


