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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỎA THUẬN ĐẶT CỌC 

Số: ....................... /2018/TTĐC- RIVERA PARK HÀ NỘI 

(V/v: Bảo đảm ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ dự án Rivera Park Hà Nội) 

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........, tại Phòng bán hàng Dự án Rivera Park Hà Nội của 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang, chúng tôi gồm:  

I. BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

ĐÔ THỊ LONG GIANG 

Giấy Chứng nhận đăng ký 

kinh doanh số: 

0101184201 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 

08/10/2001 

Địa chỉ trụ sở chính: 173 Xuân Thủy - Phường Dịch Vọng Hậu - Q.Cầu Giấy- Hà 

Nội. 

Địa chỉ liên hệ: Phòng Bán hàng Dự án Rivera Park Hà Nội – tầng 5 tòa nhà 

173 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP 

Hà Nội. 

Tài khoản ngân hàng: 12010006366519, tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh SGD I 

Điện thoại:  04 3795 0595        Fax: 04 3795 0099 

Đại diện:  Bà Ngô Thu Hiền 

Chức vụ: Giám đốc Kinh doanh 

(Theo giấy ủy quyền số HVT.04.2016.042 do Tổng Giám đốc Công ty CPĐT và PTĐT  

Long Giang ký ngày 01/10/2016) 

II. BÊN ĐẶT CỌC (Bên B):  

Ông/Bà: ........................................................... 

Số CMTND: ......................... cấp ngày: ...../...../......... nơi cấp: ...................  

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

Hộ khẩu thường trú: ........................................................... 

Điện thoại:  ………………………..…               Mail: …………… 

Xét rằng : 

- Bên A là Chủ đầu tư Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở với tên gọi 

thương mại là RIVERA PARK HÀ NỘI; 

- Bên B có nhu cầu và mong muốn mua Căn Hộ chung cư tại Dự án Trung tâm thương mại, 

dịch vụ, văn phòng và nhà ở, tên gọi thương mại là RIVERA PARK HÀ NỘI của Chủ đầu 

tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang. 

Do vậy, các Bên tự nguyện cùng thỏa thuận và đồng ý xác lập Thỏa thuận Đặt cọc này (sau 

đây gọi là Thỏa thuận) để đảm bảo việc ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ số 

………………………(‘Hợp đồng mua bán căn hộ’)  với các nội dung và điều khoản sau 

đây: 
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Điều 1. NỘI DUNG THỎA THUẬN  

1.1. Bên B đồng ý đặt cọc cho Bên A số tiền quy định tại Điều 2.1 của Thỏa thuận này để đảm 

đảm cho việc Bên B sẽ ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ với Bên A theo các điều kiện thỏa 

thuận quy định tại Thỏa thuận đặt cọc này.  

1.2. Đối tượng Thỏa thuận đặt cọc mua bán 

- Loại Căn Hộ: Chung cư 

- Căn Hộ số: … 

- Tòa Nhà: … 

- Tầng: …. 

- Địa chỉ Dự án: số 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP 

Hà Nội. 

- Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ (thông thủy) là : …………. m2 

Trong đó: 

- Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ: là căn cứ để tính tiền Giá Bán Căn Hộ quy định tại Điều 1.2 

của Thỏa Thuận này và là diện tích sử dụng riêng của Căn Hộ được tính theo kích thước 

thông thủy, được ghi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất cấp cho Bên Đặt Cọc phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ: là diện tích được tính từ tim tường bao, tường ngăn Căn 

Hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ. 

1.3. Giá Bán Căn Hộ là:  

- Giá bán Căn Hộ (thông thủy) : …………………..đồng/m2  

- Thành tiền:  ………………. đồng  (Đã bao gồm Giá Trị Sử Dụng Đất, Thuế Giá Trị Gia 

Tăng). 

(Bằng chữ: …………………………………………….. đồng) 

Trong đó 

1.3.1. Giá bán căn hộ nêu trên đã bao gồm: 

a) Giá trị Quyền Sử Dụng Đất; 

b) Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) 10%. Thuế VAT sẽ được áp dụng theo Luật thuế hiện hành.  

Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, nếu Luật thuế Gía Trị Gia Tăng có thay đổi thì khoản 

thuế VAT sẽ được tính lại cho phù hợp với quy định của pháp luật); và  

1.3.2. Giá bán Căn Hộ nêu trên chưa bao gồm: 

a) Kinh phí bảo trì;  

Kinh phí bảo trì của Nhà Chung Cư bằng 2% Giá Bán Căn Hộ và được tính theo Giá Bán Căn 

Hộ chưa có thuế VAT và sẽ được thu theo quy định tại Hợp đồng mua bán căn hộ. 

b) Các khoản lệ phí trước bạ, phí và chi phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc 

thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cho Bên B. Các khoản lệ phí và chi phí này 

do Bên B chịu trách nhiệm thanh toán; 

c)    Chi phí cho việc mua hoặc thuê chỗ đỗ ô tô. Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho chủ sở hữu căn hộ có 

nhu cầu sử dụng chỗ để xe ô tô thông qua việc bán hoặc cho thuê theo hình thức do Chủ đầu 

tư quyết định và bằng một hợp đồng khác. 
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1.4. Tiến độ thanh toán tiền mua Căn Hộ 

1.4.1 Phương án 1: KH đóng 30% giá trị căn hộ và có thể nhận căn hộ để sử dụng ngay  

TIẾN ĐỘ 
TỶ LỆ THANH TOÁN 

(Giá bán CH) 
THỜI HẠN 

TRƯỚC KHI KÝ HĐMB 

Lần 1  100.000.000 đồng/căn  

Ngay khi ký TTĐC. 

Ngày ký TTĐC là ngày ghi trên TTĐC và 

được xác định là ngày KH đóng đủ 

100.000.000 đồng/căn. 

KÝ HĐMB 

Thanh toán lần 1 

30% Giá bán CH (đã bao 

gồm  thuế VAT và chưa bao 

gồm 2% kinh phí bảo trì).  

Toàn bộ số tiền đã đóng trước 

khi ký HĐMB được khấu trừ 

vào lần thanh toán này. 

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký TTĐC, 

KH phải thực hiện ký HĐMB với Chủ đầu 

tư. Ngày ký HĐMB là ngày KH thanh toán 

đủ 30% Giá bán CH và trong mọi trường hợp 

không chậm hơn ngày theo thông báo của 

CĐT. 

Thanh toán lần 2 

30% Giá bán CH (đã bao 

gồm thuế VAT và chưa bao 

gồm 2% kinh phí bảo trì)  

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng 

mua bán. 

Thanh toán lần 3 

35% Giá bán CH (đã bao 

gồm thuế VAT) + 100% kinh 

phí bảo trì+ VAT của 5% Giá 

bán CH  

Trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký Hợp 

đồng mua bán. KH được nhận bàn giao căn 

hộ chính thức sau khi hoàn thành nghĩa 

vụ tài chính với CĐT đến 95% giá trị căn 

hộ. 

Thanh toán lần 4 

5% Giá bán CH (chưa bao 

gồm VAT) 

và khoản phát sinh khác (nếu 

có) 

-Trong vòng 07 ngày CĐT gửi thông báo bàn 

giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất (Giấy chứng nhận) hoặc:  

-Trước khi CĐT cung cấp đủ hồ sơ pháp lý 

để KH tự làm thủ tục xin cấp Giấy chứng 

nhận đối với trường hợp KH có yêu cầu tự 

thực hiện các thủ tục để cấp Giấy chứng 

nhận  

- KH nộp 06 (sáu) tháng Phí Quản Lý theo thông báo của Chủ Đầu tư vào đợt thanh toán lần 

1. Phí dịch vụ quản lý căn hộ được tính từ 01/01/2019, KH được miễn phí dịch vụ quản lý 

căn hộ đến hết 31/12/2018. 

- Trường hợp khách hàng có nhu cầu nhận căn hộ để hoàn thiện, cải tạo căn hộ…khi chưa 

hoàn thành nghiã vụ tài chính với CĐT theo HĐMB đã ký kết, Khách hàng sẽ ký Phụ lục 

Hợp đồng với CĐT theo biểu mẫu đình kèm để cam kết nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ 

khác với CĐT. 
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1.4.2 Phương án 2: KH đóng đủ 95% giá trị căn hộ và nhận bàn giao chính thức 

TIẾN ĐỘ 
TỶ LỆ THANH TOÁN 

(Giá bán CH) 
THỜI HẠN 

TRƯỚC KHI KÝ HĐMB 

Lần 1  100.000.000 đồng/căn  

Ngay khi ký TTĐC. 

Ngày ký TTĐC là ngày ghi trên TTĐC và 

được xác định là ngày KH đóng đủ 

100.000.000 đồng/căn. 

KÝ HĐMB 

Thanh toán lần 1 

30% Giá bán CH (đã bao 

gồm  thuế VAT và chưa bao 

gồm 2% kinh phí bảo trì).  

Toàn bộ số tiền đã đóng trước 

khi ký HĐMB được khấu trừ 

vào lần thanh toán này. 

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký TTĐC, 

KH phải thực hiện ký HĐMB với Chủ đầu 

tư. Ngày ký HĐMB là ngày KH thanh toán 

đủ 30% Giá bán CH và trong mọi trường hợp 

không chậm hơn ngày theo thông báo của 

CĐT. 

Thanh toán lần 2 

65% Giá bán CH (đã bao 

gồm thuế VAT) + 100% kinh 

phí bảo trì+ VAT của 5% Giá 

bán CH  

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng 

mua bán và trước 07 ngày nhận bàn giao căn 

hộ  

Thanh toán lần 3 

5% Giá bán CH (chưa bao 

gồm VAT) 

và Khoản phát sinh khác (nếu 

có) 

-Trong vòng 07 ngày CĐT gửi thông báo bàn 

giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất (Giấy chứng nhận) hoặc:  

-Trước khi CĐT cung cấp đủ hồ sơ pháp lý 

để KH tự làm thủ tục xin cấp Giấy chứng 

nhận đối với trường hợp KH có yêu cầu tự 

thực hiện các thủ tục để cấp Giấy chứng 

nhận  

- KH nộp 06 (sáu) tháng Phí Quản Lý theo thông báo của Chủ Đầu tư vào đợt thanh toán lần 

2. Phí dịch vụ quản lý căn hộ được tính từ 01/01/2019, KH được miễn phí dịch vụ quản lý 

căn hộ đến hết 31/12/2018. 

Điều 2. SỐ TIỀN ĐẶT CỌC 

2.1 Số tiền đặt cọc 

- Số tiền đặt cọc 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng) (“Tiền Đặt Cọc”) tại 

thời điểm ký kết Thỏa Thuận này.  

 Toàn bộ số tiền đặt cọc theo Thỏa Thuận này không được tính lãi trong suốt thời hạn đặt 

cọc. Trường hợp Bên Đặt Cọc thực hiện việc ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ theo đúng 

Thỏa Thuận này, thì toàn bộ Tiền Đặt Cọc theo Thỏa Thuận này (sau khi khấu trừ các 

khoản mà Bên Đặt Cọc có trách nhiệm thanh toán cho Bên Nhận Đặt Cọc liên quan đến 

Thỏa Thuận này (nếu có)) sẽ được Bên Nhận Đặt Cọc tự động khấu trừ vào lần thanh toán 

đầu tiên theo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ. 

2.2 Việc đặt cọc có thể được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên 

Nhận Đặt Cọc như quy định tại Mục I giới thiệu về BÊN A. Việc đóng Tiền Đặt Cọc được 

coi là hoàn tất khi:  
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(i) Có phiếu thu Tiền Đặt Cọc do Bên Nhận Đặt Cọc xác nhận; hoặc 

(ii) Giấy nộp tiền mặt vào tài khoản của Bên Nhận Đặt Cọc có xác nhận của ngân hàng; 

hoặc 

(iii) Bên Đặt Cọc thanh toán qua chuyển khoản cho Bên Nhận Đặt Cọc và Bên Nhận Đặt 

Cọc đã nhận được Tiền Đặt Cọc thể hiện qua các chứng từ chuyển tiền của Bên Đặt 

Cọc và báo có tài khoản của Bên Nhận Đặt Cọc. 

Điều 3. MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC 

Việc đặt cọc được thực hiện với mục đích bảo đảm nghĩa vụ của Bên Đặt Cọc về việc ký 

kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ theo các thông tin đã nêu tại Điều 1 và Điều 2 Thỏa Thuận 

này với Bên Nhận Đặt Cọc, theo đó, Bên Đặt Cọc có trách nhiệm thực hiện việc ký kết Hợp 

Đồng Mua Bán Căn Hộ với Bên Nhận Đặt Cọc theo quy định tại Điều 4 Thỏa thuận này. 

Bên Đặt Cọc cam kết sẽ tuân thủ đầy đủ chính sách bán hàng của Bên Nhận Đặt Cọc tại 

thời điểm ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ cũng như toàn bộ nội dung Hợp Đồng Mua 

Bán Căn Hộ do Bên Nhận Đặt Cọc cung cấp. 

Trong Thời Hạn, Bên Nhận Đặt Cọc cam kết sẽ không bán Căn Hộ cho bất kỳ bên thứ ba 

nào khác.  

Điều 4. THỜI HẠN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ: 

4.1. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký Thỏa Thuận này Bên Đặt Cọc phải thực hiện ký Hợp 

đồng mua bán với Bên nhận đặt cọc. Ngày ký Hợp đồng mua bán là ngày Bên B thanh toán 

đủ 30% Giá bán Căn hộ và trong mọi trường hợp không chậm hơn ngày theo thông báo của 

Bên A.  

4.2. Trong thời hạn đặt cọc, Bên đặt cọc có quyền chuyển nhượng Thỏa Thuận Đặt Coc cho bên 

thứ ba (theo mẫu Thỏa Thuận Chuyển nhượng đính kèm) với điều kiện Bên Đặt Cọc đã 

đóng đủ Tiền đặt cọc cho Bên nhận đặt cọc như quy định tại Điều 2 của Thoả thuận này.  

4.3. Trong trường hợp được Bên A chấp thuận, Bên Thứ Ba sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và 

nghĩa vụ của Bên B quy định tại Thỏa thuận đặt cọc này. Bên A được miễn trừ hoàn toàn 

trách nhiệm trước các tranh chấp của Bên B với Bên Thứ Ba (nếu có).  

Điều 5.  XỬ LÝ TÀI SẢN ĐẶT CỌC    

5.1. Nếu Hợp đồng mua bán căn hộ được ký kết trong Thời Hạn nêu tại Điều 4 Thỏa thuận này 

thì Bên A đồng ý rằng số tiền đặt cọc sẽ được khấu trừ vào giá trị phần thanh toán Đợt 01 

quy định tại Hợp đồng Mua bán Căn hộ. 

5.2. Trường hợp hết Thời Hạn mà Bên Đặt Cọc từ chối không ký kết và/hoặc không hoàn thành 

việc ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ, thì Bên Nhận Đặt Cọc có toàn quyền: 

(i) Giữ lại và sở hữu toàn bộ Tiền Đặt Cọc;  

(ii) Bán Căn Hộ cho bên thứ ba bất kỳ;  

Và Bên Đặt Cọc cam kết không có bất kỳ tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại gì về việc xử lý 

tiền đặt cọc và căn hộ theo quy định tại Thỏa Thuận này. 

5.3. Trong trường hợp nếu Bên A từ chối ký kết Hợp đồng Mua bán Căn Hộ với Bên B thì Bên 

A phải trả cho Bên B toàn bộ số tiền đặt cọc và một khoản tiền phạt tương đương giá trị số 

tiền đặt cọc.  

Điều 6.  CAM KẾT CỦA CÁC BÊN    

6.1 Thỏa thuận này được lập trên cơ sở tự nguyện của các bên, phù hợp với các quy định của 

pháp luật ; 
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6.2 Bên B cam kết ký kết Hợp đồng Mua bán Căn Hộ trong thời hạn nêu tại Điều 4 Thỏa thuận 

này theo toàn bộ các Điều, Khoản quy định tại Hợp đồng mẫu do Bên A ban hành (đính kèm 

và là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận này) với đơn giá và giá trị Căn Hộ đã nêu 

tại Điều 1.  

6.3 Trước khi tiến hành đặt cọc, Bên B đã được Bên A giới thiệu đầy đủ thông tin về Căn Hộ và 

Dự án, đã đọc, hiểu rõ và đồng ý các Điều, Khoản trong Bộ Hợp đồng do Bên A ban hành bao 

gồm Hợp đồng mẫu và các Phụ lục đính kèm. 

6.4 Hai Bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc 

lập Thỏa thuận này và cam kết việc lập Thỏa thuận này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa 

dối hoặc ép buộc. 

6.5 Hai Bên đã tự đọc và đồng ý tất cả các điều khoản trong Thỏa thuận này. 

Điều 7.  SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG    

7.1. Các bên thống nhất rằng rằng các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường 

trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả 

năng cho phép sẽ được coi là sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các sự 

kiện như: 

a) Do chiến tranh có tuyên chiến hoặc không tuyên chiến, bạo loạn, phiến loạn, khởi nghĩa, 

bệnh dịch, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, bão tố, các thảm họa tự nhiên khác, tình trạng khẩn 

cấp quốc gia, bãi công hay hành động có tính liên kết của công nhân; 

b) Do thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước hoặc do phải thực hiện qui tắc, qui định, 

quyết định, lệnh hay chỉ thị của cơ quan chính quyền hay Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

hoặc lệnh của bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào không do lỗi của các Bên; 

c) 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. Khi xuất hiện một trong các trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận tại Khoản 7.1 Điều 7 

của Thỏa thuận đặt cọc này thì Bên bị tác động bởi trường hợp bất khả kháng phải thông 

báo bằng văn bản cho Bên còn lại biết trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày xảy ra 

trường hợp bất khả kháng cùng giấy tờ chứng minh hợp lý, hợp lệ về lý do bất khả kháng. 

Việc Bên bị tác động bởi sự kiện bất khả kháng không thực hiện được nghĩa vụ của mình sẽ 

không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo Thỏa thuận đặc cọc và cũng không phải là cơ sở để 

Bên còn lại có quyền chấm dứt Thỏa thuận đặt cọc. Các Bên có thể gia hạn thời hạn ký kết 

Hợp đồng mua bán căn hộ với một thời hạn phù hợp.  

Điều 8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

8.1. Mọi tranh chấp phát sinh từ Thỏa thuận này trước tiên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương 

lượng và hòa giải giữa các Bên. Nếu không đạt được thỏa thuận thì hai Bên thống nhất đưa 

vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết. 

8.2. Trong thời gian có mâu thuẫn hoặc tranh chấp đang được giải quyết thì các Bên vẫn tiếp tục 

thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này, ngoại trừ vấn đề đang bị tranh chấp. 

Điều 9. HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN: 

9.1.  Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ tự động chấm dứt mà không phải làm thủ 

tục thanh lý Thỏa thuận đặt cọc khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây (tùy thời điểm sự 

kiện nào đến trước):  
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(i) Các Bên đã ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ và Bên Đặt Cọc đã thanh toán đủ 

đợt thanh toán đầu tiên theo quy định của Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ; hoặc  

(ii) Bên Đặt Cọc không thực hiện việc ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ theo Thời 

Hạn đã cam kết quy định tại Điều 4 Thỏa Thuận này. 

9.2.   Thỏa Thuận này được lập thành 03 (ba) bản và có giá trị như nhau. Bên Nhận Đặt Cọc giữ 

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

BÊN ĐẶT CỌC BÊN NHẬN ĐẶT CỌC 
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THỎA THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG 

(V/v: Chuyển quyền mua Căn Hộ số ..................... theo Thỏa Thuận Đặt Cọc) 

Ngày … tháng … năm ………, các bên gồm: 

Bên Đặt Cọc: Ông (bà): ............................ 

Số CMND (hộ chiếu) số: ........................... cấp ngày: ....................... tại  ............................. 

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................. 

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

Điện thoại:  ......................................................................................... 

Email: ……………………………………………………………………………………… 

Bên Nhận Chuyển Nhượng: Ông (bà): ……………………………………………………. 

Số CMND (hộ chiếu) số: ………………..cấp ngày: ………… ……tại …………………… 

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….………… 

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

Điện thoại: ………………………………... Fax (nếu có): ……………………………….. 

Email: ……………………………………………………………………………………… 

Sau khi thỏa thuận, Bên Đặt Cọc đồng ý chuyển nhượng toàn bộ quyền mua Căn Hộ số 

....................... theo Thỏa Thuận Đặt Cọc ký ngày .............................. giữa Bên Đặt Cọc và Bên 

Nhận Đặt Cọc (đính kèm) cho Bên Nhận Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng đồng ý sẽ 

kế thừa toàn bộ các quyền, nghĩa vụ của Bên Đặt Cọc quy định trong Thỏa Thuận Đặt Cọc đã ký. 

Các Bên đồng ý rằng, Bên Nhận Đặt Cọc được giữ lại toàn bộ Tiền Đặt Cọc do Bên Đặt Cọc 

đã nộp để đảm bảo cho nghĩa vụ ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ của Bên Nhận Chuyển 

Nhượng và Các Bên cam kết không có bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp nào về vấn đề này. 

Bên Đặt Cọc và Bên Nhận Chuyển Nhượng cam kết: 

1. Việc chuyển nhượng này là hoàn toàn tự nguyện và các thông tin nêu trên là chính xác; 

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung Thỏa Thuận Đặt Cọc và Thỏa Thuận Chuyển Nhượng; 

3. Đảm bảo cho Bên Nhận Đặt Cọc tránh khỏi bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, thiệt hại nào phát 

sinh từ việc chuyển nhượng giữa Các Bên theo Thỏa Thuận này. 

Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ thời điểm được Bên Nhận Đặt Cọc xác nhận. 

Xác nhận và đồng ý của 

Bên Đặt Cọc 

Xác nhận và đồng ý của 

Bên Nhận Chuyển Nhượng 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG 

-  


