CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
“V/v Môi giới bất động sản”
Số: ………/2021/HĐDV/NEXTHOMES
- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015 và có hiệu lực
thi hành từ ngày 01/01/2017;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi
hành;

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……… tại ………………………………Hai bên chúng tôi gồm:
BÊN A: ÔNG /BÀ: ……………………………………………………………………………………..
CMT/CCCD

: …………………………………………………………………………………….

Địa Chỉ

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

Số tài khoản

: …………………………………………………………………………………….

Số Điện Thoại

: …………………………………………………………………………………….

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NEXTHOMES
Người đại diện

:

Ông Ngô Quang Huy

Chức vụ: Giám đốc

Trụ sở

:

Phòng 4.4, Tòa nhà Vimeco, Lô E9, Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà,
Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy ĐKKD số

:

0109256320 do Phòng đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/07/2020.

Mã số thuế

:

0109256320

Số tài khoản

:

19036664496017- Techcombank- CN Trần Duy Hưng

Số Điện Thoại

:

0978 116 116

Hai bên chúng tôi nhất trí thỏa thuận các nội dung sau đây:
Điều 1: Nội dung hợp tác:
Bên A mong muốn chỉ định Bên B và mong muốn cung cấp sản phẩm BĐS cho Công Ty là đơn vị được
chỉ định duy nhất với mục tiêu tìm kiếm và giới thiệu người mua thành công, trong khoảng thời gian 03
tháng, từ ngày /

/2021 đến hết ngày

/ /2021.

Bên A đồng ý hợp tác với bên B về việc tiếp thị và phân phối bất động sản:
- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: …………………………………………………………….
- Ông/Bà: ...............................................................................................................................là chủ đất.
- Diện tích: …………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Giá bán bất động sản được thống nhất:
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Giá bán bất động sản: …………………………………………………………………………………
Bằng chữ: ..............................................................................................................................................
Điều 3: Phí dịch vụ và thanh toán:
3.1 Phí dịch vụ
Phí dịch vụ:……………………….......................................................................................................
Bằng chữ :…………………………………………………………………………………………….
Lưu ý: Phí dịch vụ là khoản cố định không phụ thuộc vào giá bán của bất động sản tại thời điểm giao dịch.
3.2 Thanh toán Phí dịch vụ
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản/Tiền Mặt
3.3 Điều kiện hưởng phí dịch vụ:
✓ Ngay tại thời điểm Khách hàng do bên B giới thiệu ký hợp đồng đặt cọc với bên A, bên A sẽ tạm ứng
50% phí dịch vụ cho bên B và thanh toán đủ 100% khi giao dịch ký kết bên A với khách hàng thành
công (trừ đi số tiên bên A đã ứng cho bên B)
✓ Trường hợp khách hàng mua do bên B giới thiệu bỏ cọc thì tiền cọc bên A hưởng 50% và bên B
hưởng 50% số tiền khách hàng đã cọc.

Điều 4 Đặt cọc:
-

Ngay sau khi ký hợp đồng này Bên A sẽ cọc cho bên B khoản tiền là 10.000.000 VNĐ.

-

Tiền cọc này sẽ được bên B trả lại cho bên A khi bên A tạm ứng phí dịch vụ lần đầu tiên cho
bên B.

-

Trường hợp bên B không giới thiệu bán BĐS của bên A thành công trong thời gian cam kết
thì bên B phải hoàn trả tiền cọc cho bên A trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày chấm
dứt hợp đồng này.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của hai bên.
5.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
-

Bên A phải cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, văn bản, hình ảnh địa chỉ, cần
thiết liên quan đến BĐS cần bán phục vụ cho giao dịch BĐS.

-

Thanh toán phí môi giới theo đúng quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này;

-

Phải thông báo cho bên B khi BĐS đã được bán;

5.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên B
-

Thực hiện bán bất động sản theo đúng thỏa thuận của Hợp đồng này và đúng trình tự, thủ tục quy định của
pháp luật;

-

Bán BĐS theo đúng giá do hai bên cùng thống nhất tại Điều 2 của Hợp đồng này, không được thu thêm bất kỳ
khoản tiền nào khác;

Điều 6: Vi phạm Hợp đồng
- Trường hợp bên A không thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng phí môi giới cho bên
B theo thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này thì bên A phải chịu lãi chậm thanh toán trên số tiền và
số ngày chậm thanh toán với lãi suất 0.03%/ngày. Việc chậm thanh toán hoặc thanh toán không đủ này
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cũng không vượt quá 07 (bảy) ngày, nếu quá 07 (bảy) ngày thì bên B được quyền đơn phương chấm
dứt hợp đồng và bên A vẫn phải trả phí dịch vụ cho bên B như trong trường hợp bên B môi giới thành
công.
- Nếu Bên A giao dịch trực tiếp với khách hàng của bên B đưa đến mà không thông báo cho bên B, thì
bên A phải chịu phạt 5% tổng giá trị của BĐS theo Điều 2 của hợp đồng này.
- Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với các thỏa thuận trong trong hợp đồng
này thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng đó phải chịu một khoản tiền phạt tương đương với số tiền
phí dịch vụ như quy định trong Điều 3 của hợp đồng này.
Điều 7: Giải quyết tranh chấp
Trong trường hợp có tranh chấp về nội dung của Hợp đồng này thì các bên bàn bạc, thương lượng để
giải quyết. Nếu không thương lượng được thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giả quyết theo
quy định của pháp luật.
Điều 8: Bảo mật thông tin
8.1. Bên A cam kết bảo mật nội dung các điều khoản của Hợp Đồng này và các giấy tờ đính kèm (nếu
có) cũng như những thông tin liên quan đến Khách Hàng do bên B giới thiệu…. Điều khoản này vẫn
tiếp tục ràng buộc Bên A ngay cả khi Hợp Đồng này đã kết thúc;
8.2. Bên B có tránh nhiệm bảo mât các thông tin của bên A. Điều khoản này vẫn tiếp tục ràng buộc Bên A

ngay cả khi Hợp Đồng này đã kết thúc.
Điều 9: Thời hạn Hợp đồng và Chấm dứt Hợp đồng
9.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
9.2. Hợp Đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
a) Hợp Đồng này sẽ chấm dứt khi giao dịch thành công và bên A hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán
cho bên B;
b) Các Bên thoả thuận chấm dứt trước hạn bằng văn bản;
Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký tên, đóng dấu)

(ký tên, đóng dấu)

Người làm chứng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm chứng
(Ký, ghi rõ họ tên)
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