VIỆN CÔNG NGHỆ NHA KHOA
THẨM MỸ ATHENA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2019

Số: 4942 /HĐ-ATHENA

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CHỈNH NHA
-

Căn cứ Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2016
Căn cứ vào nhu cầu và thống nhất của hai bên

Hôm nay, tại Hà Nội, chúng tôi gồm:
I. BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (bên A): Viện công nghệ nha khoa thẩm mỹ ATHENA

Đại diện : Bác Sĩ LÊ THÙY DUNG.
CMT
Địa chỉ

: 036183000058

Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Ngày cấp: 05/08/2013

: Đồng Xuân- Hoàn Kiếm- Hà Nội

Giấy phép hoạt động cấp mới số 698/HNO - GPHĐ , do Giám đốc Sở y tế Hà
Nội ký ngày 16 tháng 08 năm 2018

Viện công nghệ Nha khoa thẩm mỹ Athena ủy quyền cho:
Bác Sĩ điều trị: Nguyễn Văn A.

CMT: 123456789

Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp: 01/12/2011.
Thực hiện công tác chuyên môn.
II. BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (bên B):

Họ và tên khách hàng: Nguyễn Văn B.
Ngày sinh: 01/01/1990.
Địa chỉ: Quận Cầu Giấy - Tp.Hà Nội.
CMND:123456789 Nơi cấp: CA.Tp.Hà Nội Ngày cấp:………….....
Cùng tự nguyện thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ chỉnh nha theo các
điều khoản sau:
Điều 1: Đối tượng hợp đồng:

Bên B đồng ý sử dụng dịch vụ, vật liệu chính hãng do bên A cung cấp.
Điều 2: Quyền và trách nhiệm của bên B:

Bên B được hưởng dịch vụ chỉnh nha do bên A cung cấp. Bên B có nghĩa vụ
thực hiện đúng các hướng dẫn, chỉ định của bác sĩ trong quá trình hoàn thành kế hoạch.
1

Bên B chịu trách nhiệm chi trả những chi phí phát sinh trong trường hợp phải
kết hợp với các chuyên khoa khác (nha chu, thẩm mỹ nướu, mất mắc cài…)
Bên B phải chi trả 15% giá trị hợp đồng nếu không thực hiện hợp đồng
vì bất cứ lý do gì sau khi ký hợp đồng 6 giờ, đây là chi phí Bên A đã chi phí cho
phần mềm chỉnh nha, phân tích, vẽ phim; lên phác đồ điều trị, dụng cụ và vật liệu
cho cả quá trình điều trị để bảo đảm đúng tiến độ cho bên B.
Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của bên A:

Bên A đảm bảo nguyên tắc điều trị: Hạn chế tối đa việc nhổ răng. Lấy
giữ và bảo tồn răng thật làm gốc, kết quả chỉnh nha phải phù hợp với sinh lý giải
phẫu và chức năng ăn nhai.
Bên A đảm bảo sử dụng vật liệu chính hãng như bên B đăng ký.
Bên A hoàn lại toàn bộ số tiền điều trị nếu bên A làm sai nguyên tắc điều
trị cũng như vật liệu.
Bên A không chịu trách nhiệm về chất lượng của dịch vụ Chỉnh nha
cung cấp cho bên B trong trường hợp bên B không thực hiện đúng các hướng dẫn
của bác sĩ bên A.
Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ này và hoàn
toàn không chịu bất cứ trách nhiệm gì bao gồm chất lượng của dịch vụ cung cấp
cho bên B, mọi khoản bồi thường và hoàn trả lại tiền đã thanh toán trong trường
hợp bên B không tuân thủ đúng sự hướng dẫn của bác sĩ và bên B không thực hiện
đúng hạn nghĩa vụ thanh toán.
Khi bắt đầu hoặc trong quá trình điều trị vì lí do cá nhân mà bên B không
thể tiếp tục làm theo kế hoạch (đi xất khẩu, du học, cưới…), bên A sẽ gửi lại phim
chụp, phác đồ, bệnh án, kế hoạch điều trị kèm theo vật liệu toàn quá trình điều trị
và không có trách nhiệm hoàn trả mọi chi phí đã thanh toán.
Điều 4: Chế độ bảo hành:

Đối với niềng răng mắc cài: 03 năm kể từ ngày kết thúc điều trị.
Điều 5: Chi phí sử dụng dịch vụ và phương thức thanh toán:

Chi phí sử dụng dịch vụ:
- Loại hình chỉnh nha: Mắc cài sứ thường.
- Phân loại khớp cắn của chỉnh nha, thuộc khó loại : I.
Chi phí: A( A đồng chẵn.)
Tặng 01 gói điều trị viêm lợi.
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(Số tiền trên chưa bao gồm VAT và chi phí phát sinh khi cần kết hợp điều
trị của chuyên khoa khác như: điều trị tủy, nha chu, phẫu thuật thẩm mỹ, mini vít)
Phương thức thanh toán khách hàng chọn: Trả góp.
-

Phương thức thanh toán với trả trước được 2 bên thỏa thuận như sau:

+ Lần 1: Ký hợp đồng đặt cọc B (B đồng chẵn./.) để lên kế hoạch điều trị và
đặt chun tách kẽ;
+ Lần 2: Thanh toán C (C đồng chẵn./.) để đạt 30% giá trị hợp đồng khi gắn mắc
cài.
+ Lần 3: Số tiền còn lại là D (D đồng chẵn./.) trả góp trong vòng 06 tháng, tức
mỗi tháng thanh toán xấp xỉ E (E đồng chẵn./.) vào các ngày từ 05-07 hàng tháng.
Bên B thanh toán cho bên A trực tiếp bằng tiền Việt Nam tại trụ sở của bên A
hoặc chuyển theo số tài khoản tại Ngân hàng do bên A quy định.
Hàng tháng bên A nhắc lịch trả tiền với bên B 03 lần khi tới thời gian quy định.
Trường hợp bên B chưa thanh toán, bên B sẽ phải trả phí quá hạn là 150.000đ
(Một trăm năm mươi nghìn đồng./.)/01 lần chậm nộp/01 tháng.
Điều 6: Cam kết chung

Các điều khoản không ghi trong hợp đồng sẽ tuân thủ pháp luật nước
CHXHCN Việt Nam.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc phát sinh, hai
bên cố gắng giải quyết trên tinh thần thương lượng, hòa giải. Nếu không thành,
có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật hiện hành.
Trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch họa, bạo động (theo quy
định của pháp luật) thì hợp đồng đương nhiên bị chấm dứt mà không bên nào phải
bồi thường và các bên không phải chịu trách nhiệm với nhau về công việc đã thực
hiện, tiền đã thanh toán.
Hợp đồng gồm 03 trang và 02 phụ lục được lập thành 02 (hai) bản có
giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01(một) bản. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký./.
BÊN A

BÊN B

Bác sĩ điều trị

Bệnh nhân/ Phụ huynh
hoặc người giám hộ bệnh nhân

Nguyễn Văn B
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