
 
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       CHỌN ĐỊA ỐC                                         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

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

Số: ………./HĐMG/CĐO                                        Tp.HCM, Ngày… tháng … năm 2022 

HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG 

Chúng tôi gồm có: 

ĐẠI DIỆN BÊN TRÍCH THƯỞNG (gọi tắt là Bên A)         

- Ông/Bà…………………………………………………………………………...... 

- Sinh năm:…………………………………………………………………………... 

- Chứng minh nhân dân số:…………........ Cấp ngày: ………Nơi cấp:……………. 

- Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………… 

- Điện thoại:…………………………………………………………………………. 

- Là chủ hợp pháp căn nhà số:………………………………………………………. 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN TRÍCH THƯỞNG ( gọi tắt là Bên B) 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHỌN ĐỊA ỐC 

- Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM 

- Mã số thuế: 0317174982 

- Đại diện bởi: Ông/bà………………………….. – Chức vụ: ……………………… 

- Số tài khoản Công ty: 28 768 768 – Ngân hàng ACB – Chi nhánh HCM 

- Website: www.chondiaoc.com – Email: mangsanvietnam@gmail.com  

Sau khi đã bàn bạc một cách kỹ lưỡng hai bên đều nhất trí đi đến thống nhất nội 

dung với các điều khoản sau: 

Điều 1: Lý do trích thưởng 

- Bên B giới thiệu cho bên A khách hàng mua (hoặc chuyển nhượng) tài sản bất 

động sản loại hình: 

- Đất:                    Nhà:  

a. Thửa đất 

- Thửa đất số: ……………………………. Tờ bản đồ số: ………………………… 

- Địa chỉ:…………………………………………………………………………….. 

- Diện tích:…………………………………………………………………………... 

- Hình thức sử dụng:………………………………………………………………… 

- Mục đích sử dụng:…………………………………………………………………. 

- Thời hạn sử dụng:………………………………………………………………….. 

http://luat247.vn/
http://www.chondiaoc.com/


- Nguồn gốc sử dụng:……………………………………………………………… 

b. Nhà ở 

- Loại nhà ở:…………………………………………………………………………. 

- Diện tích xây dựng:………………………………………………………………... 

- Diện tích sàn:………………………………………………………………………. 

- Hình thức sở hữu:………………………………………………………………….. 

- Cấp (hạng):………………………………………………………………………… 

- Thời hạn sở hữu:…………………………………………………………………… 

Điều 2: Giá bán và phương thức thanh toán 

- Giá bán: ………………… Bằng chữ:……………………………………………... 

- Phương thức thanh toán:…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

Điều 3: Điều kiện trích thưởng và hình thức trích thưởng: 

a. Điều kiện trích thưởng:  

- Bên A sẽ trích thưởng cho Bên B ngay sau khi Bên A nhận được tiền đặt cọc của  

khách  hàng bên B. 

- Bên B không phải chịu bất kỳ một khoản chi phí nào. 

b. Hình thức trích thưởng:  

- Trích thưởng bằng tiền mặt (Việt Nam đồng) và Bên A chọn một trong hai hình 

thức trích thưởng dưới đây: 

- Hình thức trích thưởng 1:                             Hình thức trích thưởng 2: 

- Giải thích các hình thức trích thưởng: 

+  Hình thức trích thưởng 1: Số tiền trích thưởng tương đương phần vênh mà Bên B 

điều chỉnh (Bên A thu về đúng giá trị chuyển nhượng mong muốn, không trích 

thưởng cho Bên B). Bên B tiến hành chụp hình, quay phim tài sản bất động sản của 

Bên A và tổ chức các hoạt động marketing để tìm kiếm khách hàng. 

+ Hình thức trích thưởng 2: Số tiền trích thưởng tương đương với 1% tổng giá trị 

bán (hoặc chuyển nhượng) thực tế của tài sản sản bất động sản. Bên B tiến hành chụp 

hình và quay phim tài sản bất động sản của Bên A và tổ chức các hoạt động 

marketing để tìm kiếm khách hàng. 

Điều 4: Cam kết của hai Bên 

a. Cam kết của Bên A: 

- Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng. 

- Trích thưởng cho Bên B đúng và đủ số tiền (ở Điều 3) 



- Việc trích thưởng là do Bên A tự nguyện. 

- Cung cấp pháp lý hợp pháp của tài sản bất động sản Bên A. 

- Đồng thuận để Bên B tiến hành các hoạt động quay phim, chụp hình, branding tài 

sản bất động sản của Bên A. 

- Trong thời hạn hiệu lực hợp đồng, nếu phát sinh giao dịch nào liên quan đến tài 

sản bất động sản thì Bên A cũng sẽ trích thưởng đúng theo cam kết tại Điều 3. 

c. Cam kết của Bên B: 

- Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng. 

- Cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng với Bên 

A. 

Điều 5: Ký kết 

- Hợp đồng có hiệu lực 2 tháng bắt đầu kể từ ngày ký và mặc nhiên được gia hạn 

tiếp tục nếu không có biên bản thanh lý hợp đồng được xác nhận của hai bên. 

- Bất kỳ phát sinh phụ lục nào được xác lập giữa hai bên cũng là một phần không 

thể tách rời khỏi hợp đồng này. 

- Hai bên đã đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, cùng nhất trí ký vào để làm 

bằng chứng, hợp đồng được lập thành 02 bản chính, mỗi bản gồm 03 trang, mỗi 

bên giữ 01 bản đều và đều có giá trị pháp lý như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

………………………………. 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

………………………………. 

 


