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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

VĂN BẢN THỎA THUẬN THU TIỀN ĐẢM BẢO 

Số .../VBTT 

 

Hôm nay, ngày ... tại Hà Nội, các bên gồm: 

I. Ông/Bà:  

Sinh ngày:  

CMND:  Ngày cấp:   Nơi cấp 

Hộ khẩu:  

Điện thoại:  

(Sau đây gọi là “Bên A”) 

Và 

II. CÔNG TY  ………….(Đại lý phân phối) 

Địa chỉ:   

Điện thoại:            Fax:   

Mã số thuế:   

Điện thoại:   

Số Tài khoản: ... mở tại ... 

Người đại diện:           Chức vụ:   

(Sau đây gọi là “Bên B”) 

(Bên A và Bên B sau đây gọi chung là "Các Bên" và gọi riêng là "Bên"). 

Các Bên thống nhất ký kết Văn bản thỏa thuận thu tiền đảm bảo này ("Thỏa Thuận") với nội dung 

như sau: 

Điều 1: Nội dung thỏa thuận 

1.1. Bên A nộp cho Bên B số tiền ................................................................................đồng 

(Bằng chữ: ................................................................................................................... đồng) 

(“Tiền Đảm Bảo”) ngay sau khi các Bên ký kết Thỏa Thuận này để đảm bảo việc thực hiện 

các thủ tục sau: 

- Ký kết Đơn đăng ký nguyện vọng giữ chỗ mua bán Biệt Thự có mã căn ................................. 

thuộc Khu du lịch sinh thái Đại Lải theo mẫu và yêu cầu của Chủ Đầu tư (Công ty Cổ phần 

Hồng Hạc Đại Lải);   

- Ký kết và thực hiện Hợp đồng để cho Chủ Đầu tư (Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải) 

vay số tiền là ......................................................... đồng (Bằng 
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chữ: ........................................................................................................ đồng) (“Hợp Đồng 

Vay”). 

- Bên A có nghĩa vụ ký kết, thực hiện các văn bản quy định tại khoản này theo tiến độ thông 

báo của Chủ Đầu tư nhưng không muộn hơn 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký kết Thỏa Thuận 

này. 

1.2. Trong thời hạn quy định tại khoản 1.2 Thỏa Thuận này, nếu Bên A không hoàn thành tất 

cả các thủ tục được nêu tại khoản 1.1 Điều 1 Thỏa Thuận này thì Chủ Đầu tư được sở hữu 

toàn bộ số Tiền Đảm Bảo. 

1.3. Trường hợp Bên A ký Đơn đăng ký nguyện vọng đặt chỗ và Ký Hợp Đồng Vay thì Tiền 

Đảm Bảo sẽ được khấu trừ vào đợt giải ngân đầu tiên theo Hợp Đồng Vay. 

Điều 2: Điều khoản thi hành 

2.1. Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động chấm dứt hiệu lực khi các Bên ký 

kết Hợp Đồng Vay và Bên A hoàn thành giải ngân theo Hợp Đồng Vay. 

2.2. Thỏa Thuận này được lập thành ba (03) bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Bên B giữ 

02 (hai) bản, Bên A giữ 01 (một) bản. 

 

BÊN A BÊN B 

 

 


