
1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG VAY VỐN 

Số: ………….  /2019/HĐVV-TCVP 

  

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015; 

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. 

- Căn cứ vào thỏa thuận giữa hai bên. 

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 2019 tại Vĩnh Phúc, chúng tôi gồm:  

1. BÊN VAY (Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG 

VĨNH PHÚC 

Địa chỉ : Phố Hoa Lư, Xã Liễn Sơn, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc 

Mã số thuế : 2500213659 

Số TK : 45510000717299 tại BIDV Hòa Bình 

Người đại diện : Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt          

Chức vụ : Chủ tịch Hội Đồng Quản trị   

 (Sau đây gọi là “Bên A”) 

 

2. BÊN CHO VAY (Bên B):  

Họ và Tên : Ông/Bà……………………………………………………….. 

Ngày sinh : ………………………………………………………………….. 

CMTND/Thẻ căn 

cước 

: …………………………………………………………………..                             

Ngày cấp: …………………..          Nơi cấp: …………………. 

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

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

Điện thoại 

Email 

: 

: 

…………………………………………………………………  

 

BÊN ĐẶT CHỖ : Ông Nguyễn Văn Huyên 

Ngày sinh : 29/06/1974 

CMTND/Thẻ căn 

cước 

: 026074001520                                 

Ngày cấp: 23/09/2016               Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư. 

Hộ khẩu thường trú : Khu 5, TT Vĩnh Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. 

Địa chỉ liên hệ : Khu 5, TT Vĩnh Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. 

Điện thoại 

Email 

: 

: 

0986.396.612 

 Nguyenvanhuyen74@gmail.com  

 

BÊN ĐẶT CHỖ : Ông Nguyễn Văn Huyên 

Ngày sinh : 29/06/1974 

CMTND/Thẻ căn 

cước 

: 026074001520                                 

Ngày cấp: 23/09/2016               Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư. 

Hộ khẩu thường trú : Khu 5, TT Vĩnh Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. 

Địa chỉ liên hệ : Khu 5, TT Vĩnh Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. 

Điện thoại 

Email 

: 

: 

0986.396.612 

 Nguyenvanhuyen74@gmail.com  

 

Sau khi thỏa thuận, các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Vay Vốn với các điều khoản và 

điều kiện cụ thể như sau: 

 

mailto:Nguyenvanhuyen74@gmail.com
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ĐIỀU 1. KHOẢN VAY VÀ MỤC ĐÍCH VAY 

1.1. Bên B đồng ý cho Bên A vay và Bên A đồng ý vay từ Bên B một khoản tiền bằng 

đồng Việt Nam có giá trị là: …………………… đồng (Bằng chữ: 

………………………………………………………………………đồng chẵn./.) (“Khoản Vay”). 

1.2. Lãi suất vay: Theo quy định tại Điều 3 Hợp đồng này. 

1.3. Bên B có trách nhiệm giải ngân Khoản Vay như sau: 

 + Lần 1: ............................................................... 

+ Lần 2: ............................................................ 

         + Lần 3: ..................................................... 

  + ......... 

 * Theo quy định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm. 

1.4. Bên B nhất trí việc Bên A sử dụng Khoản Vay để phục vụ hoạt động kinh doanh của 

Bên A và cho mục đích đầu tư phát triển của Bên A. 

1.5. Toàn bộ khoản vay được giải ngân bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản 

dưới đây của Bên A hoặc tài khoản khác do Bên A chỉ định: 

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Công Vĩnh Phúc 

- Số Tài khoản: 45510000717299 

- Mở tại: BIDV Hòa Bình 

ĐIỀU 2. THỜI HẠN VAY 

2.1. Thời hạn vay tính từ ngày Bên A nhận đủ số tiền vay theo kỳ giải ngân lần 1 quy định 

tại khoản 1.3 Điều 1 Hợp đồng này đến ngày 30/09/2019 hoặc đến thời điểm Hai bên hoàn 

thiện ký kết Hợp đồng Chuyển nhượng sau khi Dự án đủ điều kiện giao dịch theo quy định 

của Pháp luật (theo thông báo của Bên A) tùy điều kiện nào đến trước. Việc gia hạn thời hạn 

vay (nếu có) sẽ được thực hiện theo thỏa thuận của các bên bằng văn bản. 

2.2. Trước khi kết thúc thời hạn vay, Bên B đồng ý và cam kết không rút tiền cho vay, trừ 

các trường hợp theo Điều 3 Hợp đồng này. 

ĐIỀU 3. HOÀN TRẢ KHOẢN VAY 

3.1. Sau khi Bên A có đủ điều kiện giao dịch Sản phẩm tại Dự án Khu Nhà ở Đô thị Khu 

vực Đồi Hai Đai (tên thương mại là Parkhill Thành Công) tọa lạc tại Xã Định Trung, Thành 

phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc (hoặc tên gọi khác tùy từng thời điểm)  theo quy định của 

pháp luật (gọi tắt là “Dự án”) và Bên B được đáp ứng đủ điều kiện được mua và sở hữu nhà 

ở theo quy định của Pháp luật thì các bên sẽ ký kết Hợp đồng Chuyển nhượng theo thông 

báo của Bên A. Để làm rõ, nếu Bên B ký Hợp đồng chuyển nhượng với Sản phẩm theo Phụ 

lục đính kèm, Bên A đồng ý nhận và Bên B đồng ý khấu trừ toàn bộ khoản tiền Bên B đã 
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giải ngân theo Hợp đồng này để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Bên B theo thỏa thuận tại 

Hợp đồng Chuyển nhượng. Trường hợp này lãi suất bằng 0%. 

3.2. Trong trường hợp Bên B có nguyện vọng rút lại trước hạn toàn bộ Khoản Vay thì Bên 

B phải tìm được Bên thứ ba đồng ý cho Bên A vay số tiền tương đương với Khoản Vay theo 

các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng Vay Vốn này. 

ĐIỀU 4. ĐĂNG KÝ ĐẶT CHỖ GIỮ SẢN PHẨM     

4.1. Cùng với việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng Vay Vốn này, Bên A tại đây tạo điều kiện, 

hỗ trợ Bên B đăng ký đặt chỗ giữ 01 Sản phẩm tại Dự án.  

Chi tiết sẽ được thống nhất bằng Phụ lục đính kèm hợp đồng này hoặc theo các thỏa 

thuận/hợp đồng thống nhất được ký kết mới giữa hai bên. 

4.2. Tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh của mình và các điều kiện giao dịch theo quy định 

của pháp luật, Bên A sẽ quyết định thời điểm Ký Hợp đồng Chuyển nhượng và sẽ thông báo 

cho Bên B, các bên sẽ thực hiện thủ tục ký kết Hợp Đồng Chuyển nhượng theo đúng quy 

định của Pháp luật và chính sách của Bên A trong thời hạn được Bên A thông báo. 

4.3 Trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác, nếu quá mười lăm (15) ngày kể từ ngày 

Bên A gửi thông báo mời Bên B ký kết Hợp Đồng Chuyển nhượng mà Bên B không thực 

hiện việc ký kết Hợp Đồng Chuyển nhượng thì các bên đồng ý rằng Bên B đã tự nguyện từ 

chối việc đặt chỗ giữ Sản phẩm theo nội dung Thông báo và Bên A không có trách nhiệm 

hoàn trả khoản tiền Bên B đã giải ngân theo Hợp đồng này. 

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 

5.1. Bên A có các quyền sau đây: 

Toàn quyền sử dụng Khoản Vay theo Hợp Đồng Vay Vốn này để phục vụ hoạt động 

kinh doanh của Bên A như nội dung được thể hiện tại Điều 1 của Hợp Đồng Vay Vốn này. 

5.2. Bên A có nghĩa vụ sau:  

 Đảm bảo huy động các nguồn vốn hợp pháp của mình để hoàn trả Khoản Vay đầy đủ 

đúng hạn cho Bên B như quy định tại Hợp Đồng này. 

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B 

6.1. Bên B có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu Bên A hoàn trả Khoản Vay theo quy định tại Điều 3 Hợp Đồng Vay Vốn này. 

b) Trường hợp Bên B ký Hợp đồng Chuyển nhượng theo Thông báo của Bên A thì Bên B sẽ 

được ưu tiên chọn lựa Sản phẩm theo Phụ lục 01 đính kèm Hợp đồng này. 

6.2. Bên B có các nghĩa vụ: 

a) Giải ngân khoản vay theo đúng thời hạn cam kết tại Điều 1. Trường hợp Bên B vi phạm 

nghĩa vụ giải ngân (không giải ngân đúng thời hạn hoặc dừng giải ngân) mà không được 
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Bên A gia hạn/đồng ý, được mặc nhiên ghi nhận Bên B chấp nhận mất quyền đặt chỗ giữ  

Sản phẩm tại Dự án theo thỏa thuận tại Điều 4 và bị phạt tương đương toàn bộ số tiền đã 

giải ngân. Theo đó, Bên A được toàn quyền sử dụng số tiền Bên B đã giải ngân và quyền 

giao dịch Sản phẩm Bên B đăng ký đặt chỗ theo Phụ lục 01 với bất kỳ bên thứ ba nào khác 

không phụ thuộc vào việc có nhận được xác nhận của Bên B hay không (Bên A sẽ thông 

báo bằng văn bản tối thiểu 02 lần/15 ngày để đảm bảo quyền lợi của Bên B). 

b) Không rút Khoản Vay trước Thời Hạn Vay, trừ trường hợp quy định tại Điều 3.2 của 

Hợp Đồng Vay Vốn này; 

b) Tuân thủ đầy đủ các thủ tục, quy trình liên quan đến việc giao dịch Sản phẩm tại Dự án. 

ĐIỀU 7: CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM 

7.1. Bên B cam kết và đảm bảo rằng việc cung cấp Khoản Vay theo Hợp Đồng Vay Vốn 

này là hoàn toàn tự nguyện và phù hợp với ý chí của Các Bên tham gia giao dịch này. 

7.2. Hai Bên đã đọc toàn bộ, hiểu rõ, chấp nhận các nội dung của Hợp Đồng Vay Vốn này. 

Bên B cam kết sẽ không có bất kỳ phản đối, khiếu nại hoặc kiện tụng đến bất kỳ cơ quan có 

thẩm quyền nào đối với Bên A về các nội dung của Hợp Đồng Vay Vốn này. 

ĐIỀU 8: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

8.1. Hợp Đồng Vay Vốn này sẽ chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các điều kiện sau 

đây: 

a. Khi hết Thời Hạn Vay theo quy định tại Điều 2.1 của Hợp Đồng Vay Vốn này; 

b. Khi Bên B thực hiện việc Ký Hợp đồng Chuyển nhượng Sản phẩm theo Điều 3.1 Hợp 

Đồng Vay Vốn này (theo Thông báo của Bên A) và toàn bộ Khoản Vay được khấu trừ vào 

giá trị Hợp Đồng Chuyển nhượng; 

c. Khi Bên B thực hiện Điều 3.2 Hợp Đồng Vay Vốn này, và một Hợp đồng vay vốn mới 

được ký kết giữa Bên A và bên thứ ba do Bên B giới thiệu; 

d. Do Các Bên thỏa thuận chậm dứt Hợp Đồng Vay Vốn trước hạn.   

8.2. Hợp Đồng Vay Vốn có thể bị chấm dứt theo quy định của Bên A hoặc Bên B không 

giải ngân Khoản Vay theo đúng tiến độ quy định tại Hợp Đồng Vay Vốn này. 

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

 Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng Vay Vốn, nếu có bất đồng hoặc tranh chấp phát 

sinh giữa các Bên trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải trên tinh 

thần tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thông qua 

thương lượng hòa giải thì tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
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ĐIỀU 10: CAM KẾT CHUNG 

10.1. Mọi thay đổi, sửa đổi hoặc xóa bỏ bất cứ điều khoản, điều kiện, cam kết hoặc nội dung 

nào được đề cập trong Hợp đồng này sẽ chỉ có hiệu lực khi được sự đồng ý chấp thuận bởi 

cả hai Bên bằng văn bản; 

10.2. Những điều khoản trong hợp đồng này sẽ có thể được tách rời, và sự vô hiệu của bất 

kỳ điều khoản nào trong hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của những 

điều khoản còn lại. Việc một Bên không thực hiện tại bất cứ thời điểm nào bất cứ điều 

khoản nào không có nghĩa là Bên đó từ bỏ các quy định hoặc các quyền của Bên đó đối với 

việc thực thi các điều khoản của hợp đồng. 

10.3. Hợp đồng này có tính bảo mật bởi và giữa các Bên. 

10.4. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. 

10.5. Những quan hệ ràng buộc khác khi thực hiện hợp đồng chưa được đề cập trong Hợp 

đồng này sẽ tuân thủ theo Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Theo các quy định trong phần căn cứ của hợp đồng 

và các quy định pháp luật hiện hành; 

10.6. Hợp đồng này được làm thành 04 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi 

bên giữ 02 bản làm cơ sở thực hiện. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc 

---------o0o--------- 

 PHIẾU XÁC NHẬN ĐẶT CHỖ  

(Số: ………../2019/XNĐC/TCVP-PARKHILL)  

Mã Sản phẩm: ………………. 

 

Hôm nay, Ngày        tháng         năm                  , Chúng tôi gồm:  

BÊN NHẬN ĐẶT 

CHỖ 

: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG 

VĨNH PHÚC 

Địa chỉ : Phố Hoa Lư, Xã Liễn Sơn, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc 

Mã số thuế : 2500213659 

Số TK : 45510000717299 tại BIDV Hòa Bình 

Người đại diện : Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt          

Chức vụ : Chủ tịch Hội Đồng Quản trị   

 (Gọi tắt là Bên A hoặc Chủ Đầu tư) 

 

Và: 

Họ và Tên : Ông/Bà…..…………………………………………………... 

Ngày sinh : ………………………………………………………………… 

CMTND/Thẻ căn 

cước 

: …………………………………………………………………                            

Ngày cấp: …………………..          Nơi cấp: ………………… 

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

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

Điện thoại 

Email 

: 

: 

………………………………………………………………….  

 (Gọi tắt là Bên B hoặc Khách hàng) 

 

 

Xét rằng: 

- Bên A là Chủ đầu tư của Dự án Khu Nhà ở Đô thị Khu vực Đồi Hai Đai tọa lạc tại Xã 

Định Trung, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, là doanh nghiệp được thành lập 
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hợp pháp và được phép hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản 

theo quy định của Pháp luật; 

- Bên B sau khi đã tìm hiểu, được phổ biến và hiểu rõ các vấn đề liên quan Dự án, hồ sơ 

pháp lý của Dự án, mong muốn đặt chỗ để đảm bảo quyền đặt chỗ giữ Sản phẩm tại Dự 

án Khu Nhà ở Đô thị Khu vực Đồi Hai Đai (tên thương mại là Parkhill Thành Công 

hoặc tên gọi khác do Chủ Đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định vào từng thời 

điểm), tọa lạc tại Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc (Sau đây gọi 

tắt là “Sản phẩm”) do Bên A là Chủ Đầu tư hợp pháp. 

 

Theo đó, các Bên thống nhất lập và ký kết Phiếu Xác Nhận Đặt Chỗ này với các nội 

dung sau đây: 

1. Bên B đồng ý đặt chỗ và Bên A đồng ý giữ quyền đặt chỗ theo nguyện vọng của 

Bên B theo thông tin chi tiết như sau: 

a) Thông tin Sản phẩm Bên B lựa chọn đăng ký đặt chỗ: 

STT Mã Sản phẩm 
Diện tích (m2) 

(tạm tính) 
Vị trí 

Tổng Giá trị (tạm 

tính) 

1 ……………….. ……………..  ………………. 

Tổng Cộng  
 

……………….. 

Bằng chữ: ………………………………………………………………………….. nghìn đồng./. 

(Giá trị Sản phẩm nêu trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) và chưa bao gồm 

các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật (nếu có).) 

b) Số tiền đặt chỗ :  

- Tổng số tiền đặt chỗ: 50.000.000 đồng/01 Sản phẩm (Năm mươi triệu đồng/một 

Sản phẩm). 

- Thời hạn thanh toán: Ngay khi ký Phiếu Xác Nhận Đặt Chỗ. 

Ghi chú: Quyền ưu tiên đặt chỗ giữ Sản phẩm (số thứ tự) sẽ được xác định 

căn cứ vào thời gian Chủ Đầu Tư nhận được tiền đặt chỗ; Trường hợp có 

nhiều Khách hàng đặt chỗ cùng một Sản phẩm thì Chủ Đầu Tư sẽ căn cứ vào 

số thứ tự của Phiếu Xác Nhận Đặt Chỗ này để ký Hợp đồng/ Thỏa thuận theo 

chính sách của Chủ đầu tư. 

c) Phương thức thanh toán: Bên B sẽ thanh toán số tiền Đặt chỗ bằng hình thức 

chuyển khoản theo thông tin dưới đây: 

- Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Công Vĩnh Phúc 

- Số tài khoản:  45510000717299 
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- Mở tại: BIDV Hòa Bình 

- Nội dung: Ông/bà ……. thanh toán tiền đặt chỗ giữ sản phẩm 

số........................ tại Dự Án: Khu Nhà ở Đô thị Khu vực Đồi Hai Đai. 

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

 

2. Hiệu lực và các điều khoản chung của Xác nhận Đặt chỗ:   

a) Phiếu Xác nhận Đặt chỗ này có hiệu lực khi và chỉ khi Khách hàng đóng đủ số 

tiền đặt chỗ theo quy định tại điểm b, mục 1 và Mã Sản phẩm này được khóa 

trên hệ thống giỏ hàng của Chủ Đầu Tư. Phiếu Xác nhận Đặt chỗ này được tự 

động thanh lý khi các bên ký Hợp đồng/Thỏa thuận theo Chính sách của Chủ 

Đầu tư. 

b) Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Phiếu Xác Nhận Đặt Chỗ này có hiệu lực, Chủ 

Đầu Tư sẽ thu xếp cho Khách hàng ký Hợp đồng/Thỏa thuận theo Chính sách 

của Chủ Đầu tư và Khách hàng sẽ phải thanh toán theo tỷ lệ quy định tại Hợp 

đồng/Thỏa thuận. Nếu đến thời hạn nêu trên Khách hàng không hoàn tất thủ tục 

ký Hợp đồng/Thỏa thuận theo Chính sách của Chủ đầu tư mà không được Chủ 

Đầu Tư chấp thuận hoặc Khách hàng không có phản hồi với các Thông báo đề 

nghị ký Hợp đồng/Thỏa thuận được Chủ Đầu Tư phát hành (tối thiểu 02 kỳ 

thông báo), thì các Bên hiểu rằng Khách hàng đã từ chối quyền giữ Sản phẩm 

đặt chỗ, Chủ Đầu Tư có toàn quyền quyết định đối với số tiền đặt chỗ và Sản 

phẩm đặt chỗ. Khách hàng cam kết sẽ không khiếu nại bất cứ điều gì liên quan 

đến Quyền Đặt chỗ giữ Sản phẩm theo Phiếu Xác nhận Đặt chỗ này. 

c) Bên B cam kết đã tìm hiểu kỹ và đồng ý với toàn bộ thông tin pháp lý đất đai, 

pháp lý quy hoạch, thiết kế, pháp lý bất động sản của Dự án và các chính sách 

của Chủ Đầu Tư đối với Sản phẩm đặt chỗ. Bên B cam kết không có bất kỳ 

tranh chấp, khiếu nại gì với các nội dung đã thống nhất tại Phiếu Xác Nhận Đặt 

Chỗ này. Việc ký kết Phiếu Xác Nhận Đặt Chỗ này được bên B thực hiện trong 

tình trạng hoàn toàn bình thường và đảm bảo đầy đủ năng lực dân sự theo quy 

định của pháp luật. 

d) Phiếu Xác Nhận Đặt Chỗ này được lập thành ba (03) bản gốc bằng Tiếng Việt 

có giá trị pháp lý như nhau, Khách hàng giữ một (01) bản và Chủ Đầu Tư giữ 

hai (02) bản làm cơ sở thực hiện. Phiếu Xác Nhận Đặt Chỗ này sẽ hết hiệu lực 
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trong trường hợp Hai Bên tiến hành ký Hợp đồng/Thỏa thuận theo Chính sách 

của Chủ Đầu tư. 

 

Khách Hàng 
Phòng KD 

/Đơn vị phân phối 
Phòng Kế Toán Chủ Đầu Tư 
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Ghi chú (đính kèm Phiếu Xác Nhận Đặt Chỗ Số: ………………/2019/XNĐC/TCVP-

PARKHILL) 

Các đề xuất khác (giá, chương trình áp dụng, các ưu đãi khác): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

Xác nhận của Khách hàng   Xác nhận của TPKD/Đơn vị phân phối 

 

 

 

 

Phần phê duyệt của Chủ Đầu Tư 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 

 

Ghi chú: Ô còn trống phải được gạch chéo 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC SỐ 01 

 

(Đính kèm Hợp đồng vay vốn số: ……………./2019/HĐVV-TCVP ngày …  /…../2019) 

I. BÊN VAY (Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG 

VĨNH PHÚC 

Địa chỉ : Phố Hoa Lư, Xã Liễn Sơn, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc 

Mã số thuế : 2500213659 

Số TK : 45510000717299 tại BIDV Hòa Bình 

Người đại diện : Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt          

Chức vụ : Chủ tịch Hội Đồng Quản trị   

 (Sau đây gọi là “Bên A”) 

II. BÊN CHO VAY : 

Họ và Tên : Ông/Bà………………………………………………………… 

Ngày sinh : ………………………………………………………………… 

CMTND/Thẻ căn 

cước 

: ………………………………………………………………….                            

Ngày cấp: ……………………….  Nơi cấp: …………………. 

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

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

Điện thoại 

Email 

: 

: 

………………………………………………………………….  

 

  (Sau đây gọi là “Bên B”) 

Căn cứ Hợp đồng vay vốn số: …………./2019/HĐVV-TCVP ngày …./…../2019 giữa 

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Công Vĩnh Phúc và Ông/Bà…………………….., 

Bên B đồng ý giữ chỗ và Bên A cam kết đảm bảo quyền đặt chỗ giữ Sản phẩm tại Dự án 

Khu Nhà ở Đô thị Khu vực Đồi Hai Đai (tên thương mại là Parkhill Thành Công hoặc tên 

gọi khác do Chủ Đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định vào từng thời điểm) tọa lạc 

tại Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc (gọi tắt là “Dự án”) theo các nội 

dung sau:  
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Điều 1: Thông tin Sản phẩm Bên B lựa chọn đăng ký đặt chỗ  

 

Điều 2: Hiệu lực thi hành 

1. Trong mọi trường hợp và theo thỏa thuận giữa hai bên, Bên A đồng ý giữ quyền đặt 

chỗ giữ Sản phẩm nêu trên cho Bên B và Bên B đồng ý ký kết Hợp Đồng Chuyển nhượng 

khi nhận được Thông báo của Bên A.  

2. Khi Dự án đủ điều kiện mở bán theo quy định của Pháp luật và Bên B đáp ứng đủ 

điều kiện mua Sản phẩm tại Dự án mà Bên A từ chối ký kết Hợp Đồng Chuyển nhượng thì 

Bên A đồng ý chịu mức phạt tương ứng với lãi suất trả sau kỳ hạn 6 tháng của Ngân hàng 

TMCP Công Thương Việt Nam/giá trị khoản vay đã được giải ngân.  

3. Trường hợp Bên B từ chối ký kết Hợp Đồng Chuyển nhượng hoặc không thực hiện 

ký kết Hợp đồng Chuyển nhượng theo Thông báo của Bên A (trong vòng 15 ngày kể từ 

ngày Bên A phát hành thông báo) thì Bên B đồng ý chấp nhận mất quyền đặt chỗ giữ Sản 

phẩm này và chịu phạt tương đương toàn bộ giá trị đã giải ngân theo quy định tại Hợp đồng. 

4. Phụ lục này là một phần không tách rời của Hợp Đồng Vay Vốn đã ký kết giữa hai 

Bên. 

5. Những nội dung đã quy định tại Hợp Đồng Vay Vốn không được sửa đổi, bổ sung 

theo Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực pháp lý và tiếp tục có giá trị thi hành.  

6. Phụ lục này được lập thành 04 (bốn) bản gốc bằng tiếng Việt và có giá trị pháp lý 

như nhau. Mỗi Bên giữ 02 (hai) bản gốc làm cơ sở thực hiện. 

 

STT Mã Sản phẩm 
Diện tích (m2) 

(Tạm tính) 
Vị trí 

Tổng Giá trị  

(Tạm tính)  

1 …………………. ……………….  …………… 

Tổng Cộng   
 

……………… 

Bằng chữ: ……………………………………………………………………….. nghìn đồng./. 

(Giá trị Sản phẩm nêu trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) và chưa bao 

gồm các phí, lệ phí theo quy định của pháp luật (nếu có).) 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

 


