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CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY 

Dự án / Project: VINHOMES GRAND PARK (TP HCM) 

----- Tháng 07/2019/ Jul 2019 ----- 

I. CHÍNH SÁCH CHUNG / GENERAL POLICY 

Đối tượng áp dụng / Applicable object: 

Khách hàng (“KH”) đăng ký nguyện vọng mua/thuê căn hộ Tòa S5.02, S5.03 Vinhomes Grand Park từ ngày 17/07/2019 

Customers subscribe buy/leasing apartments in S5.02, S5.03Vinhomes Grand Park from 17/07/2019. 

II. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA/THUÊ CĂN HỘ TẠI TRỤC CĂN SỐ 14, 15 

TÒA S5.02 VÀ TRỤC CĂN SỐ 17, 18 TÒA S5.03 ( CHÍNH SÁCH CẦU VỒNG). 

SALES POLICY FOR CLIENTS PURCHASING/LEASING APARTMENTS ON AXES 14, 15 OF S5.02 BUILDING 

AND AXES 17, 18 OF S5.03 BUILDING (RAINBOW POLICY). 

- Khách hàng sẽ được nhận bàn giao đầy đủ nội thất cho căn hộ (bao gồm đồ rời) – Chi tiết tiêu chuẩn bàn giao sẽ được 

quy định tại phụ lục 01- Vị trí căn hộ và bảng vật liệu trang thiết bị đính kèm Hợp đồng mua bán 

- Nếu Khách hàng đăng ký nhận bàn giao không bao gồm đồ rời thì sẽ được giảm trừ 3.000.000 đ/m2 thông thủy vào giá 

bán căn hộ (trước VAT và Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định). 

- Client will receive the fully-furnished apartment handover including separate furniture – The detailed handover 

standards will be stated in appendix 01 – The location of the apartment and the list of materials and equipment attached 

to sales contract. 

- If the client does not wish to receive this furniture package, they will get a discount of 3.000,000 VND/m2 of carpeted 

area through the apartment sale price (before VAT and the maintenance cost of the common part of the condominium 

according regulations). 

III. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN/ PAYMENT PROGRESS. 

1. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ / PAYMENT PROGRESS FOR 

CUSTOMERS BUY APARTMENT 

(*) “GCN”: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

(*) CERTIFICATE: Certificate of land use rights, ownership of houses and assets attached to land 

TÒA / TIẾN ĐỘ 
S5.02  S5.03 

BUILDING/ PROGRESS 

Lần 1: Ngay khi ký 

HĐMB  

 

1st installment: Upon 

signing the Apartment Sale 

Contract 

 

 

 

 

 

Dự kiến ký tháng 9/2019 

Expected in Sept 2019 

 

10% giá bán căn hộ (gồm VAT)- ( bao gồm VBTT nếu có) 

10% Selling price ( VAT included)- included all amount in agreement (if any) 

05% giá bán căn hộ (chưa bao gồm VAT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB  

05% selling price (VAT excluded) on Deposit Agreement to ensure the implementation of 

Apartment Sales Contract 

Chủ đầu tư (“CĐT”) trả lãi 12%/năm cho 05% giá bán căn hộ (chưa gồm VAT) theo TTĐC 

đảm bảo thực hiện HĐMB tính từ ngày CĐT nhận đủ khoản cọc đến thời điểm: (i) ngày đến 

hạn nhận GCN theo thông báo của CĐT gửi hoặc (ii) thời điểm Khách hàng được xác định là 

tự làm thủ tục cấp GCN tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. CĐT có thể thay đổi mức lãi 

suất mà không cần báo trước. 

The Developer pays interest at rate 12% for 05% apartment selling price (VAT excluded) in 

accordance with Deposit Agreement to ensure the implementation of Apartment Sales Contract 

from the date the Developer receives deposit amount until (i) due date in the notice to receive 

the Certificate sent from Developer or (ii) when customers do procedures for issuing 

Certificate depends on whichever comes first. The Developer can change interest rates without 

prior notice.  
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KH cá nhân chịu Thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) cho phần lãi này và CĐT sẽ khấu trừ trước 

khi chi trả lãi. 

Customers shall pay personal income tax (“PIT”) for this interest income in accordance with 

Vietnamese tax law and the Developer will deduct before paying interest 

Lần 2: 2nd installment 

Ngày 20/10/2019 

10% giá bán căn hộ (gồm VAT) 

10% selling price (VAT included) 

Lần 3: 3rd installment 

Ngày 20/12/2019 

10% giá bán căn hộ (gồm VAT) 

10% selling price (VAT included) 

Lần 4: 4th installment 

Ngày 20/02/2020 

10% giá bán căn hộ (gồm VAT) 

10% selling price (VAT included) 

Lần 5: 5th installment 

Ngày 20/03/2020 

10% giá bán căn hộ (gồm VAT) 

10% selling price (VAT included) 

Lần 6: 6th installment 

Ngày 20/04/2020 

10% giá bán căn hộ (gồm VAT) 

10% selling price (VAT included) 

Lần 7: 7th installment 

 

Ngày 20/05/2020 

10% giá bán căn hộ (gồm VAT) 

10% selling price (VAT include) 

 

Ngày 20/06/2020 

10% giá bán căn hộ (gồm VAT) 

10% selling price (VAT included) 

Lần 8: Theo thông báo 

nhận bàn giao căn hộ của 

CĐT 

8th installment: Pursuant to 

Apartment  

Handover Notice 

Dự kiến 20/6/2020 

Expected in 20th Jun 2020 

Dự kiến 20/8/2020 

Expected in 20th Aug 2020 

25%  giá bán căn hộ (gồm VAT) + 100% KPBT+ VAT của 5% giá bán căn hộ 

25% selling price (VAT included) + 100% Maintenance fee + VAT of 5% selling price  

Lần 9: Theo thông báo 

nhận GCN của CĐT hoặc 

thời điểm KH được xác 

định là tự làm thủ tục xin 

cấp GCN tùy thuộc thời 

điểm nào đến trước 

9th installment: When 

receiving the Certificate or 

when Customers made 

procedure to apply for 

Certificate 

05% giá bán căn hộ (chưa bao gồm VAT)  

(Khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB) 

05% selling price (VAT excluded) - Deduction from the Deposit Agreement to ensure the 

implementation of Apartment Sales Contract. 

LƯU Ý: Trong trường hợp Khách hàng đóng không đủ tiền theo Tiến độ Thanh toán trên thì khoản tiền KH đã nộp sẽ được ưu 

tiên chuyển vào TTĐC đảm bảo HĐMB. Phần còn lại được chuyển vào các tiến độ thanh toán của HĐMB. 

Note: In case the Customers do not pay fully for each installment according to the above payment progress, the paid amount 

will be priority paid for the Deposit Agreement to ensure the implementation of Sales Contract. The remaining amount will be 

transferred to the payment schedule of the Apartment Sale Contract.  

2. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG NƯỚC NGOÀI KÝ THỎA THUẬN ĐẶT 

CỌC/HỢP ĐỒNG THUÊ 
 PAYMENT SCHEDULE FOR FOREIGN CUSTOMERS SIGNING A DEPOSIT AGREEMENT/ LEASING 

CONTRACT 

Thời gian TTĐC: 6 tháng,  Sau khi hết thời gian 6 tháng theo TTĐC:  

Validity time for deposit agreement: 6 months, After the 6-month period expires under the Deposit Agreement 

Trường hợp Dự án không thuộc khu vực An Ninh Quốc phòng: 

  In the case that   the Project is not in the National Security Area 

- KH ký HĐMB theo CSBH của CĐT tại thời điểm ký VBTT/TTĐC 
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The customer signs a sales contract containing the Developer sale policy at the time of signing the written agreement 

or deposit agreement 

- KH không ký HĐMB:  phạt 15% giá trị TTĐC 

Customers do not sign the Apartment Sale Contract: 15% penalty of the deposit agreement value 

Trường hợp Dự án thuộc khu vực An ninh quốc phòng, KH được chọn: 

In case that the Project is in the National Security Area, the Customer is given the following options: 

- Chấm dứt TTĐC và KH nhận lại toàn bộ số tiền gốc đã đóng( không tính lãi suất), hoặc 

Cancel the deposit agreement and get back the entire deposit amount paid without any interests 

- KH ký Hợp đồng thuê dài hạn theo CSBH tại thời điểm ký VBTT/TTĐC của CĐT 

Customers sign long-term leasing contracts with the Developer’s sale policy at the time of signing the written 

agreement or deposit agreement 

Trường hợp chưa xác định được Dự án thuộc khu vực An ninh quốc phòng hay không, KH được chọn 

In case where the Project cannot be deemed to be in the national security area or not, the Customer is given the 

following options: 

- Tiếp tục thực hiện TTĐC đến khi có văn bản xác định của CQNN; hoặc 

To progress with the Deposit Agreement until there is a written confirmation of the State’s agency; or 

- KH ký Hợp đồng thuê dài hạn theo CSBH của CĐT tại thời điểm ký VBTT/TTĐC của CĐT; hoặc 

Customers sign long-term lease contract with the Developer’s sale policy at the time of signing the written agreement 

or deposit agreement, or 

- Chấm dứt TTĐC và KH nhận lại toàn bộ số tiền gốc đã đóng (không tính lãi) 

To cancel the deposit agreement and get back the entire paid deposit amount without any interest 

TÒA / TIẾN ĐỘ 
S5.02 S5.03 

BUILDING/ PROGRESS 

Lần 1: Ngay khi ký Thỏa 

thuận đặt cọc/Hợp đồng 

thuê căn hộ 

1st installment:  Upon 

signing Deposit Agreement/ 

Leasing Contract(including 

Deposit) 

Dự kiến tháng 9/2019 

Expected in Sept 2019 

15% giá căn hộ (gồm VAT) – bao gồm tiền VBTT (nếu có) 

15%  price ( VAT included)- included all amout in agreemet 

Lần 2: 2nd installment 

Ngày 20/10/2019 

10% giá căn hộ gồm VAT 

10% price ( VAT included) 

Lần 3: 3rd installment: 

Ngày 20/12/2019 

10% giá căn hộ (gồm VAT) 

10% price ( VAT included) 

Lần 4: 4th installment 

Ngày 20/02/2020 

10% giá căn hộ (gồm VAT) 

10%  price ( VAT included) 

Lần 5: 5th installment 

Ngày 20/03/2020 

10% giá căn hộ (gồm VAT) 

10%  price ( VAT included) 

Lần 6: 6th installment 

Ngày 20/04/2020 

10% giá căn hộ (gồm VAT) 

10%  price ( VAT included) 

Lần 7: 7th installment 
Ngày 20/05/2020 

10% giá căn hộ (gồm VAT) 

10%  price ( VAT included) 

Ngày 20/06/2020 

10% giá căn hộ (gồm VAT) 

10% price ( VAT included 

Lần 8: Theo thông báo 

nhận bàn giao căn hộ của 

CĐT 

8th installment: Pursuant to 

Dự kiến 20/6/2020 

Expected on 20 Jun 2020 

Dự kiến 20/8/2020 

Expected on 20 Aug 2020 
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Apartment Handover 

Notice 
25% giá căn hộ (gồm VAT) 

25%  price (VAT included)   

IV. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TỪ CĐT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC 

HẠN GIÁ BÁN CĂN HỘ / PREFERENTIAL PROGRAM FROM THE DEVELOPER FOR CUSTOMERS PAY 

PREMATURELY OF THE APARTMENT SELLING PRICE  

1. Hỗ trợ lãi suất dành cho khách hàng MUA căn hộ có VAY VỐN NGÂN HÀNG lên tới 70% giá bán căn hộ (gồm 

VAT) tại thời điểm ký HĐMB/ Support interest expense for Customers who BUY apartment and borrow up to 70% 

of Apartment selling price (VAT included) at the time of signing Apartment Sale Contract 

1.1. Đối tượng và điều kiện áp dụng 

- Áp dụng tiến độ thanh toán như nêu tại mục IV.1.3/ Apply payment schedule as stated in section IV.1.3 

- Không áp dụng đồng thời chính sách tại mục IV.1.3 dưới đây / Policy at item IV.1.3 below will not be applied 

concurrently 

- Trong mọi trường hợp, CĐT chỉ hỗ trợ lãi suất trong thời gian theo chính sách tại đây đối với các khách hàng đáp 

ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của Ngân hàng do CĐT chỉ định / In any 

cases, the Developer only provides program of interest expense supports within the duration mentioned here if 

customers meet all lending conditions, fulfill all related documents prescribed by the Bank 

1.2. Chính sách áp dụng 

CHÍNH SÁCH / POLICY CHI TIẾT/ DETAILS 

Mức dư nợ vay để thanh toán trước hạn /  

Outstanding debt for premature repayment  

Lên tới 70% giá bán CH (đã gồm VAT)  

Up to 70% of Apartment selling price (VAT included)  

Mức dư nợ được CĐT HTLS 

Outstanding debt supported by Developer 

Lên tới 70% giá bán CH (đã gồm VAT) 

Up to 70% of Apartment selling price (VAT included) 

Thời gian hỗ trợ lãi suất 

Period of interest expense support 

Trong vòng 18 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không quá 6 tháng kể 

từ ngày dự kiến bàn giao căn hộ theo tòa được quy định tại mục III.1 của chính 

sách này 

Within 18 months from the first disbursement date but no more than 6 months 

from the expected date of handing over the apartment according to the 

provisions of Section III.1 of this policy. 

Thời gian ân hạn nợ gốc kể từ ngày giải ngân đầu 

tiên/  

Period of grace for principal as from the date of 

the 1st disbursement 

Lên tới 18 tháng  

Up to 18 months  

Phí trả nợ trước hạn trong thời gian Hỗ trợ lãi suất 

Fee for premature repayment during Period of 

interest expense support 

0%  

1.3. Tiến độ thanh toán và giải ngân  

 

Tiến độ / Progress 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ KHU S5.02, S5.03 TỪ NGÀY 

17.07.2019 VÀ GIẢI NGÂN TRONG VÒNG 15 NGÀY KỂ TỪ NGÀY KÝ 

HĐMB  

For Customers who buy Apartment zone S5.02, S5.03 from 17/07/2019 and disburse 

within 15 days since the date of signing Sales and Purchase Contract 

Khách hàng giải ngân/Disbursement of 

Customers 

Ngân hàng giải 

ngân / 

Disbursement 

of the bank 

Hỗ trợ của CĐT 

/ Support of the 

Developer  

Đặt cọc / Deposit  
50.000.000VND/căn hộ 

50.000.000VND/apartment  
    

Lần 1: Ngay khi ký HĐMB  

1st installment: Upon signing the 

Apartment Sale Contract 

Dự kiến tháng 9/2019 

Expected in Sept 2019 

 

 

- 10% giá bán căn hộ gồm VAT / 10% 

Selling price (VAT included) 

- 05% giá bán căn hộ (chưa bao gồm 

VAT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện 

HĐMB / 05% selling price (VAT 

excluded) on Deposit Agreement to 

ensure the implementation of 

Apartment Sale Contract 
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Lưu ý: Trường hợp khách đã VVNH và giải ngân theo CSBH, các khoản vốn tự có sẽ không được tính lãi thanh toán 

sớm  

Note: In case clients made disbursement by loan from bank according to the Sale Policy, their own capital will not receive 

interest for early payment 

2. Khách hàng MUA/THUÊ căn hộ thanh toán trước hạn bằng vốn tự có  trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký 

TTĐC/HĐMB/HĐT (tùy thời điểm nào đến trước)/ Customers buy/lease apartment pay prematurely within 15 days 

from the date of signing Deposit Agreement or Apartment Sale Contract (depending on whichever comes first) 

Lưu ý: Ngày ký TTĐC/HĐMB/HĐT được xác định là ngày hạn ký TTĐC/HĐMB/HĐT của CĐT hoặc ngày thực 

tế KH ký TTĐC/HĐMB/HĐT tùy thời điểm nào đến trước. 

Note: The date of signing Deposit Agreement or Apartment Sale Contract is the earliest of the Developer’s deadline of 

signing Deposit Agreement or Apartment Sale Contract or the actual date that the customer signs the Deposit Agreement 

or Apartment Sale Contract, whichever comes first. 

Chính sách/Điều kiện Khách mua ký Hợp đồng mua bán 

Customers buy apartment and sign 

Apartment Sale Contract 

Khách nước ngoài ký Thỏa thuận đặt 

cọc/Hợp đồng thuê dài hạn/HĐMB 

Foreign customers sign a deposit 

agreement/Leasing contract/ Apartment Sale 

Contract 

Điều kiện, Tỷ lệ và hình 

thức chiết khấu 

Conditions, Rate and 

method of discount 

- Thanh toán trước ngày 1/10/2019: Chiết 

khấu đến 09% không bao gồm VAT và 

KPBT trực tiếp vào giá bán căn hộ.  

- Thanh toán trước ngày 1/11/2019: Chiết 

khấu đến 8% giá không bao gồm VAT 

và KPBT trực tiếp vào giá bán căn hộ. 

- Thanh toán trước ngày 01/11/2019: Chiết 

khấu đến 06% không bao gồm VAT trực 

tiếp vào giá căn hộ không bao gồm VAT. 

Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà 

không cần báo trước / Payment made before 

01/11/2019: Discount up to 06% apartment 

(*) Chính sách đối với khoản 05% vào TTĐC 

nhằm đảm bảo thực hiện HĐMB sẽ được áp 

dụng như đã nêu tại Mục II.1 

Policy for  05% selling price (VAT excluded) 

on Deposit Agreement to ensure the 

implementation of Apartment Sale Contract 

will be applied as stimulated in II.1 

Lần 2: Trong vòng 15 ngày kể từ khi 

ký HĐMB. 

2nd installment: Within 15 days from 

the date of signing Apartment Sale 

Contract 

  

70% giá trị CH 

(gồm VAT) 

70% of 

Apartment 

selling price 

(VAT included) 

CĐT thanh toán 

toàn bộ lãi vay 

trong thời gian hỗ 

trợ lãi suất 

The Developer 

pays all interest 

expense of loan 

 

Lần 3: Theo tiến độ lần 2 của Mục 

II.1  

3rd installment: As 2nd installment of 

II.1 Ngày 20/10/2019 

05% giá bán CH (gồm VAT) 

05% of Apartment selling price (VAT 

included. 
  

Lần 4: Theo tiến độ lần 3 của Mục 

II.1  

4th installment: As 3rd installment of 

II.1 

Ngày 20/12/2019 

10% giá bán  CH (gồm VAT) 

10% of Apartment selling price (VAT 

included. 
  

Lần 5: Theo thông báo nhận bàn 

giao nhà – Thời gian BG dự kiến 

được quy định tại mục II.1  

5th installment: Pursuant to Apartment 

Handover Notice -  The expected 

handover time is specified in Section 

II.1 

100% KPBT + VAT của 5% giá bán  CH 

100% Maintenance fee + VAT of 5% selling 

price 

 

   

Lần 6:  Theo thông báo nhận GCN của 

CĐT hoặc thời điểm KH được xác định 

là tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy 

thuộc thời điểm nào đến trước 

6 th installment: At the time of receiving 

the Certificate 

5% giá bán CH (chưa gồm VAT) – khấu trừ 

từ giá trị TTĐC (*)/  

5% of Apartment selling price (VAT 

excluded) - Deduction from the Deposit 

Agreement to ensure the implementation of 

Apartment Sale Contract 
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- Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà 

không cần báo trước/  

- Payment made before 01/10/2019: 

Discount up to 09% apartment selling 

price (VAT and Maintenance fee 

excluded).  

- Payment made before 01/11/2019: 

Discount up to 08% apartment selling 

price (VAT and Maintenance fee 

excluded).  

- This discount rate is subject to change 

without prior notice 

- Không áp dụng cho thanh toán sớm 

KPBT Not applicable for premature 

maintenance fee payment 

Selling price (VAT excluded). This discount 

rate is subject to change without prior 

notice 

 Khoản 05% (không gồm VAT) theo Thỏa thuận đặt cọc để đảm bảo thực hiện HĐMB sẽ vẫn được áp dụng 

với mức lãi suất như đã quy định tại đợt thanh toán lần 1 Mục III.1 

05% selling price (VAT excluded) on Deposit Agreement to ensure the implementation of Apartment Sales Contract 

will be applied with interest as stimulated in the 1st installment III.1 

Lưu ý: Khách hàng chọn các chính sách ưu đãi / chính sách chiết khấu và hoặc các chương trình khác của CĐT tại thời 

điểm ký TTĐC hoặc HĐMB (tùy thời điểm nào đến trước) sẽ không được thay đổi trong suốt quá trình thực hiện HĐMB. 

Người nhận chuyển nhượng sẽ phải kế thừa quyền và nghĩa vụ của các sự lựa chọn chính sách này. 

Note: Customers who choose preferential policies / discount policies and other Developer’s programs at the time of signing 

the Deposit Agreement or Apartment Sale Contract (depending on whichever comes first) will not be changed during the 

implementation process of Apartment Sales Contract. The transferee will have to inherit the rights and obligations of these 

policies choices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


