
BẢN ĐĂNG KÝ LIÊN KẾT ĐẦU TƯ 
 Kính gửi: CÔNG TY ……………………………….. 

 
Tôi/Chúng tôi là …………………………………………. 
CMND/CCCD/Hộ 
chiếu/ĐKKD 

: ……….. do ………….. cấp ngày …………... 

Hộ khẩu thường trú 
/Địa chỉ trụ sở chính 

: ……………………… 

Địa chỉ liên hệ : ……………………… 
Điện thoại : ……………………… Email: ……………………… 
Sau khi tìm hiểu thông tin Dự án ……. (…..), có địa chỉ tại …….. ("Dự Án") do Công ty ………. 
làm Chủ Đầu Tư và nội dung điều kiện, nguyên tắc liên kết đầu tư của Qúy Công ty (“Bộ Nguyên 
Tắc Đầu Tư”), Tôi/Chúng tôi đăng ký được tham gia đầu tư với nội dung cụ thể như sau: 
1. Nội dung đăng ký đầu tư: 

- Bất Động Sản Đầu Tư: [Mã căn: ………] (BĐSĐT) 
- Giá trị BĐSĐT (theo giá bán lẻ của Chủ Đầu tư): [điền giá bán BĐS gồm VAT 

và KPBT theo giá bán lẻ của CĐT]  
- Giá trị suất đầu tư: 2% Giá trị BĐS tương ứng [….] VNĐ 
- Số tiền đầu tư (“Giá Trị Đầu Tư”): […] VNĐ tương ứng […] Suất Đầu Tư 
- Thời Hạn Đầu Tư: 5 năm  

2. Tiến độ thanh toán Số Tiền Đầu Tư: 
- Đợt 1: thanh toán [10tr x Số SĐT] vào ngày ký Bản Đăng Ký này. 
- Đợt 2: thanh toán [điền số tiền còn lại] chậm nhất vào ngày […………..]. 

Trường hợp chậm thanh toán theo tiến độ trên, Tôi/Chúng tôi sẽ thanh toán cho Quý 
Công ty khoản tiền lãi được tính bằng 0,05%/ngày trên số tiền và thời gian chậm thanh 
toán. Nếu tổng thời gian chậm thanh toán là quá 15 ngày, thì được hiểu là Tôi/Chúng tôi 
không còn nhu cầu đầu tư. Theo đó, Bản Đăng Ký này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực vào 
ngày thứ 16 kể từ ngày hết hạn thanh toán (trừ trường hợp được Quý Công Ty đồng ý 
gia hạn bằng văn bản) và Tôi/Chúng tôi đồng ý sẽ chịu khoản tiền phạt tương đương số 
tiền thanh toán Đợt 1. Quý Công ty có trách nhiệm hoàn trả số tiền Tôi/Chúng tôi đã thực 
tế thanh toán còn lại (nếu có) sau khi khấu trừ khoản phạt nêu trên trong vòng 30 ngày 
kể từ ngày Bản Đăng Ký này hết hiệu lực. 

3. Cho mục đích nêu tại Bản Đăng Ký này, Tôi/Chúng tôi chấp thuận và đồng ý: Ký 
kết Thỏa Thuận Đầu Tư đính kèm Bộ Nguyên Tắc Đầu Tư theo thời hạn thông báo của 
VMI sau khi đã thanh toán đủ Số Tiền Đầu Tư. Trường hợp chậm ký Thỏa Thuận Đầu 
Tư quá 15 ngày so với ngày được thông báo thì chế tài nêu tại Mục 2 trên đây cũng được 
áp dụng tương ứng. 

 
XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY 

                    Hà Nội, ngày ……/……/….… 
NHÀ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ 

 


