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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự  Do - Hạnh Phúc 

-------O0O------- 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC THUÊ NHÀ  
 

Hôm nay, Ngày …. tháng …. năm 20....,  tại Hà Nội, Chúng tôi gồm: 

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (sau đây gọi tắt là bên A) 
Ông (Bà):  ..............................................................................Sinh ngày …../ ……/……….                                                                              

Số CMTND:...........................,Cấp ngày:............................,Tại công an ................................ 

Hộ khẩu thường trú:  ............................................................................................................  

BÊN ĐẶT CỌC (sau đây gọi tắt là bên B) 
Ông (Bà):  ..............................................................................Sinh ngày …../ ……/……….                                                                              

Số CMTND:...........................,Cấp ngày:............................,Tại công an ................................ 

Hộ khẩu thường trú:  ............................................................................................................  

Sau khi bàn bạc và thoả thuận hai bên thống nhất ký kết hợp đồng đặt cọc với các 

điều kiện được quy định dưới đây: 

ĐIỀU I. TÀI SẢN ĐẶT CỌC 
Sau khi hợp đồng này được 2 bên ký kết, bên B đặt cọc cho bên A số tiền là: 

 ............................................................................................................................................  

(Bằng chữ:  ........................................................................................................................ ) 

ĐIỀU II. MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC 
Bằng hợp đồng đặt cọc này, Bên A đồng ý cho bên B thuê và bên B đồng ý thuê:  

 ...........................................................................................................................................  

Có diện tích: .......................................................................................................................              

Và đặc điểm như sau:  .........................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

ĐIỀU III. CÁC THỎA THUẬN 
1. Giá thuê nhà là: …………….……………………………….………...... đồng/tháng. 

          (Bằng chữ:  .............................................................................................................. ) 

2. Thời gian thuê: ………………………………………………………………............. 

3. Phương thức thanh toán: …………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………….. 

4. Ngày ký hợp đồng và thanh toán đủ tiền thuê nhà: ……./ ……./ 20…................... 

5. Thỏa thuận khác: ………………………………………………………………......... 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Khi đã giao và nhận tiền đặt cọc, mà bên B không thuê nữa hoặc vi phạm các thoả 

thuận trong hợp đồng, thì số tiền đặt cọc trên bên A được hưởng và không hoàn trả lại 

cho bên B; nếu bên A không cho thuê nữa hoặc vi phạm các thoả thuận trong hợp 

đồng, thì bên A phải trả lại số tiền đặt cọc, đồng thời phải nộp phạt cho bên B số tiền 

bằng … lần số tiền mà bên B đã đặt cọc cho bên A. Bên A cam kết thanh toán ngay, 

đầy đủ cả tiền đặt cọc và tiền phạt cho bên B. 

ĐIỀU III. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN VÀ HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG 
1. Bên A cam kết tại thời điểm giao kết hợp đồng này, bên A là chủ sở hữu hợp pháp 

căn nhà nói trên, nếu sai bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu bồi thường 

cho bên B toàn bộ những thiệt hại đã gây ra. 

2. Bên B cam kết thực hiện đúng những thoả thuận trong hợp đồng.  

3. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. 

4. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, 02 trang có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên 

giữ 01 bản để thực hiện./. 

      BÊN CHO THUÊ 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG 

 

BÊN THUÊ 

 

 

 

  

 


