
PHỤ LỤC 2 
GIÁ TRỊ CĂN HỘ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN1 

Kèm theo Hợp đồng Mua bán số ............../20.…../HĐMB ngày .............................. 
1.  Bên mua thanh toán Giá bán Căn hộ cho bên bán theo các đợt và số tiền theo quy 

định cụ thể như sau: 
 

Đợt 

 

Thời gian 

Tiến độ xây dựng  Tỷ lệ 
thanh 
toán 
(%) 

Số tiền 
thanh toán 

(VNĐ) 

Đợt 1 
Ngay khi ký hợp 

đồng (bao gồm tiền 
cọc) 

 
<30 % ……… 

Đợt 2 ………   ……… 

Đợt 3 ………   ……… 

     

     

     

(đợt bàn 
giao căn 

hộ) 

Thông báo nhận bàn 
giao Căn hộ 

 
25% ……… 

(đợt cuối) 
Ngay khi thông báo 
nhận Giấy Chứng 

Nhận Quyền Sở Hữu 

 
5% ……… 

 Tổng  100% ……… 

Ghi chú: Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư nhà ở chỉ được ký kết sau khi 
đã có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà.  

Tiến độ thanh toán cụ thể sẽ được điền đầy đủ vào thời điểm ký kết hợp đồng 
nhưng đảm bảo hạn mức như sau: 

                                                             
1 tiến độ thanh toán phù hợp với tiến độ xây dựng theo Điều 57 Luật KDBĐS 



Lần đầu   : không quá 30% giá trị hợp đồng; 

Các lần tiếp theo : phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 
70% giá trị hợp đồng  

Lần ………….. :  95% giá trị hợp đồng trước khi nhận bàn giao Căn hộ và 
làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất 

Lần ……  : 5% trước khi bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

2.  Bên Mua thanh toán Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư (2% giá 
bán căn hộ) theo quy định sau: 

Thời gian 
Tỷ lệ thanh 

toán (%) 
Số tiền thanh toán 

(VNĐ) 

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận 
thông báo bàn giao căn hộ 

100% ……. 

 
3.  Bên mua thanh toán cho Bên bán theo hình thức như sau: 

- Thanh toán trực tiếp tại trụ sở Công ty Cổ phần ANI 
- Chuyển khoản, theo thông tin tài khoản như sau:  
 Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần ANI 
 Số tài khoản: …….. 
 Tại Ngân hàng …………………….. 

(Khi khách hàng chuyển khoản xin vui lòng ghi rõ tên khách hàng, ký hiệu Căn hộ để 
giúp cho việc thống kê được dễ dàng). 
 

BÊN BÁN 
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI  

 

BÊN MUA 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

 


