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B¶ LuÆt ñåo ñÙc và Tiêu ChuÄn Hành NghŠ cûa HiŒp H¶i QuÓc Gia
Chuyên Viên ñÎa –c (National Association of REALTORS®)
Có hiŒu l¿c k‹ tØ ngày 1 tháng Giêng, 2002
NÖi nào có dùng ch» REALTORS® trong B¶ LuÆt và PhÀn NhÆp ñŠ này, ch» Çó ÇÜ®c xem nhÜ
gÒm có REALTOR-ASSOCIATE®S (chuyên viên ÇÎa Óc).
Trong khi B¶ LuÆt ñåo ñÙc Ç¥t ra trách vø có th‹ cao hÖn là do luÆt pháp b¡t bu¶c, trong m†i
trÜ©ng h®p, khi nào B¶ LuÆt ñåo ñÙc và luÆt pháp ÇÓi nghÎch v§i nhau, trách vø cûa luÆt pháp phäi
ÇÜ®c dùng Ç‹ chÌ Çåo.

PhÀn NhÆp ñŠ...

Trên tÃt cä là ÇÃt Çai. Trong viŒc sº døng khôn ngoan ÇÃt Çai và tÜ cách chû nhân ÇÜ®c phân phÓi
r¶ng rãi, tùy thu¶c s¿ sÓng còn và s¿ phát tri‹n cûa các ÇÎnh ch‰ t¿ do và cûa væn minh chúng ta.
NgÜ©i REALTORS® phäi nhìn nhÆn là quyŠn l®i quÓc gia và công dân Çòi hÕi viŒc sº døng cao
nhÃt và hay nhÃt cûa ÇÃt Çai và viŒc phân phÓi r¶ng rãi tÜ cách chû nhân nhà ÇÃt. Các viŒc này Çòi
hÕi phäi thành lÆp cÜ xá thích h®p, xây d¿ng các thành phÓ hoåt Ç¶ng, phát tri‹n kÏ nghŒ và nông
tråi sän xuÃt, và gìn gi» m¶t môi trÜ©ng lành månh.
Các quyŠn l®i Çó Ç¥t ra nh»ng trách vø vÜ®t ra khÕi lãnh v¿c thÜÖng måi thông thÜ©ng. Chúng Ç¥t
ra trách nhiŒm xã h¶i quan tr†ng và nhiŒm vø yêu nÜ§c theo Çó ngÜ©i REALTORS® nên t¿ vÃn
thân mình, và do Çó h† nên chÎu khó chuÄn bÎ cho chính mình. Vì vÆy, ngÜ©i REALTORS® cÀn sÓt
s¡ng gìn gi» và cäi ti‰n tiêu chuÄn cûa cách m©i g†i và chia xÈ v§i ÇÒng nghiŒp cûa REALTORS®
m¶t trách nhiŒm chung vŠ liêm chính và danh d¿.
Nh¢m nhìn nhÆn và bi‰t Ön trách vø cûa h† ÇÓi v§i khách, dân chúng, và lÅn nhau, ngÜ©i
REALTORS® ti‰p tøc tranh ÇÃu Ç‹ hi‹u bi‰t và theo dõi nh»ng vÃn ÇŠ liên hŒ Ç‰n ÇÎa Óc, và, v§i tÜ
cách chuyên viên hi‹u bi‰t, h† s¤n sàng chia xÈ k‰t quä kinh nghiŒm và h†c hÕi cûa mình v§i ngÜ©i
khác. H† nhÆn diŒn và ti‰n tØng bÜ§c, qua viŒc tuân theo B¶ LuÆt ñåo ñÙc và b¢ng cách giúp Ç«
các cÖ quan ÇiŠu hành thích h®p, Ç‹ hûy bÕ cách thÙc hành nghŠ có th‹ gây thiŒt håi cho dân chúng
ho¥c có th‹ làm mÃt tín nhiŒm hay làm mÃt danh d¿ cho nghŠ ÇÎa Óc. NgÜ©i REALTORS® nào có
hi‹u bi‰t riêng tr¿c ti‰p vŠ các hành vi có th‹ vi phåm B¶ LuÆt ñåo ñÙc gÒm có sº døng không
Çúng ngân khoän hay tài sän cûa khách hay khách hàng, cÓ š kÿ thÎ, ho¥c gian lÆn gây thiŒt håi kinh
t‰ quan tr†ng, nên khai trình nh»ng viŒc này Ç‰n h¶i ÇÒng thích h®p hay HiŒp H¶i REALTORS®.
(Tu chính 1/00).
NhÆn thÙc r¢ng s¿ h®p tác gi»a chuyên viên ÇÎa Óc khác là gia tæng quyŠn l®i cho nh»ng ai sº døng
dÎch vø cûa h†, ngÜ©i REALTORS® mong muÓn Çåi diŒn riêng cho khách; không tìm cách lÃy bÃt
cÙ l®i l¶c bÃt công nào ÇÓi v§i các ngÜ©i cånh tranh cûa h†, và h† không ÇÜ®c t¿ gièm pha vô ích vŠ
các ngÜ©i hành nghŠ khác. Trong trÜ©ng h®p ÇÜ®c hÕi š ki‰n, ho¥c khi nào ngÜ©i REALTORS®
thÃy cÀn phê bình, h† phäi cho š ki‰n m¶t cách khách quan, chuyên môn, ch§ không tØ quyŠn l®i
hay l®i l¶c cá nhân nào.
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TØ ng» REALTORS® trên Çây là s¿ hi‹u bi‰t, công b¢ng và liêm khi‰t cao Ç¶ do tuân theo m¶t lš
tÜªng thanh cao vŠ tÜ cách luân lš trong liên hŒ kinh doanh. Không bÎ cám d‡ vì quyŠn l®i và không
có chÌ thÎ nào tØ ngÜ©i khách có th‹ làm lung lay lš tÜªng này.
Trong viŒc giäi thích trách vø này, ngÜ©i REALTORS® không th‹ tìm chÌ Çåo an toàn nào khác
hÖn là nh»ng gì Çã ÇÜ®c bi‰t suÓt qua bao nhiêu th‰ k›, theo LuÆt LŒ Vàng (Golden Rule), "Hãy
làm cho ngÜ©i khác nh»ng gì mình muÓn ngÜ©i khác làm cho mình".
ChÃp nhÆn tiêu chuÄn này nhÜ cûa mình, ngÜ©i REALTORS® cam k‰t tuân theo tinh thÀn Çó trong
tÃt cä m†i hoåt Ç¶ng cûa mình và Ç‹ ÇiŠu hành viŒc kinh doanh Çúng theo các nguyên t¡c ghi ra
dÜ§i Çây.

NhiŒm Vø ñÓi V§i Khách và Khách Hàng
ñiŠu 1
Khi Çåi diŒn m¶t ngÜ©i mua, ngÜ©i bán, chû nhà ÇÃt, ngÜ©i mÜ§n ho¥c ngÜ©i khách khác v§i tÜ
cách m¶t Çåi diŒn, ngÜ©i REALTORS® t¿ mình cam k‰t là së bäo vŒ và ÇŠ cao quyŠn l®i cûa ngÜ©i
khách. Trách vø này ÇÓi v§i khách là chánh, nhÜng không giäi trØ ngÜ©i REALTORS® vŠ trách vø
cûa h† Ç‹ ÇÓi Çãi thành thÆt v§i các bên. Khi phøc vø ngÜ©i mua, ngÜ©i bán, chû nhà ÇÃt, ngÜ©i
mÜ§n ho¥c các bên khác v§i tÜ cách không phäi Çåi diŒn, ngÜ©i REALTORS® b¡t bu¶c phäi ÇÓi
Çãi thành thÆt v§i tÃt cä các bên. (Tu chính 1/01)
•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 1-1
NgÜ©i REALTORS®, v§i tÜ cách vai chánh trong m¶t thÜÖng vø ÇÎa Óc, phäi tuân theo
nhiŒm vø do B¶ LuÆt ñåo ñÙc Ç¥t ra. (Tu chính 1/93)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 1-2
Trách nhiŒm do B¶ LuÆt ñåo ñÙc Ç¥t ra ÇÜ®c áp døng dù ngÜ©i REALTORS® hành Ç¶ng
v§i tÜ cách Çåi diŒn ho¥c trong các trách vø không Çåi diŒn ÇÜ®c nhìn nhÆn h®p pháp, ngoài
trØ m†i nhiŒm vø nào riêng áp Ç¥t cho Çåi diŒn bªi luÆt pháp ho¥c quy luÆt, phäi không bÎ
B¶ LuÆt ñåo ñÙc này áp Ç¥t trên ngÜ©i REALTORS® trong trách vø không Çåi diŒn.
Khi sº døng trong B¶ LuÆt ñåo ñÙc, ch» "khách" (client) có nghïa là ngÜ©i ho¥c m¶t th¿c
th‹ mà ngÜ©i REALTOR® hay m¶t hãng REALTOR® Çåi diŒn ho¥c có s¿ liên hŒ pháp lš
nhÜng không phäi Çåi diŒn; "khách hàng" (customer) có nghïa là m¶t bên trong thÜÖng vø
ÇÎa Óc có nhÆn thông tin, dÎch vø, ho¥c quyŠn l®i, nhÜng không có liên hŒ h®p ÇÒng v§i
ngÜ©i REALTOR® ho¥c t° h®p REALTOR®; "ngÜ©i Çåi diŒn" (agent) nghïa là ngÜ©i có
môn bài ÇÎa Óc (k‹ cä ngÜ©i môi gi§i ÇÎa Óc và ngÜ©i bán) hành Ç¶ng chung nhÜ Çåi diŒn
theo luÆt ti‹u bang và quy luÆt ÇÎnh nghïa; và "ngÜ©i môi gi§i" (broker) có nghïa là m¶t
ngÜ©i có b¢ng ÇÎa Óc (k‹ cä ngÜ©i môi gi§i và ngÜ©i bán) hành Ç¶ng v§i tÜ cách Çåi diŒn
ho¥c trong trách vø không Çåi diŒn ÇÜ®c pháp lš nhìn nhÆn. (Phê chuÄn 1/95, Tu chính 1/99)

-3 -

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 1-3
NgÜ©i REALTORS®, khi tìm cách xin Çæng bän ÇÎa Óc (listing), không ÇÜ®c cÓ š hÜ§ng dÅn
sai lÀm ngÜ©i chû vŠ giá trÎ thÎ trÜ©ng.

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 1-4
NgÜ©i REALTORS®, khi tìm cách Ç‹ trª thành Çåi diŒn cho ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n, së
không hÜ§ng dÅn sai lÀm ngÜ©i mua ho¥c ngÜ©i mÜ§n vŠ tiŠn ti‰t kiŒm hay quyŠn l®i khác
có th‹ có ÇÜ®c qua viŒc sº døng dÎch vø cûa ngÜ©i REALTOR®. (Tu chính 1/93)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 1-5
NgÜ©i REALTORS® có th‹ Çåi diŒn ngÜ©i bán/chû nhà ÇÃt và ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n trong
cùng m¶t thÜÖng vø chÌ sau khi ti‰t l¶ ÇÀy Çû cho cä hai bên và có s¿ hi‹u bi‰t và thÕa thuÆn
cûa h†. (Phê chuÄn 1/93)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 1-6
NgÜ©i REALTORS® së ÇŒ nåp ÇŠ nghÎ mua bán và trä giá m¶t cách khách quan và càng
nhanh càng tÓt. (Phê chuÄn 1/93, Tu chính 1/95)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 1-7
Khi hành Ç¶ng v§i tÜ cách môi gi§i Çæng bän ÇÎa Óc, ngÜ©i REALTORS® phäi ti‰p tøc n¶p
cho ngÜ©i bán/chû nhà ÇÃt tÃt cä ÇŠ nghÎ mua bán và trä giá cho Ç‰n khi k‰t thúc ho¥c thi
hành m¶t h®p ÇÒng thuê mÜ§n, trØ khi ngÜ©i bán/chû nhà ÇÃt miÍn trØ trách vø Çó b¢ng væn
bän. NgÜ©i REALTORS® không bÎ b¡t bu¶c phäi ti‰p tøc quäng cáo tài sän sau khi ngÜ©i
bán/chû nhà ÇÃt chÃp nhÆn m¶t ÇŠ nghÎ mua bán. NgÜ©i REALTORS® phäi khuy‰n cáo là
ngÜ©i bán/chû nhà ÇÃt nên có tham vÃn pháp lš trÜ§c khi chÃp nhÆn m¶t ÇŠ nghÎ k‰ ti‰p, trØ
khi s¿ chÃp nhÆn này liên quan Ç‰n viŒc chÃm dÙt m¶t h®p ÇÒng mua ho¥c h®p ÇÒng thuê
mÜ§n Çã có tØ trÜ§c. (Tu chính 1/93)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 1-8
NgÜ©i REALTORS®, v§i tÜ cách Çåi diŒn ho¥c môi gi§i cûa ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n, phäi
n¶p cho ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n tÃt cä ÇŠ nghÎ mua bán và trä giá cho Ç‰n khi ÇÜ®c chÃp
nhÆn nhÜng không có trách vø ti‰p tøc cho ngÜ©i khách xem bÃt Ç¶ng sän sau khi m¶t ÇŠ
nghÎ Çã ÇÜ®c chÃp thuÆn trØ khi ÇÒng š khác hÖn b¢ng væn bän. NgÜ©i REALTORS® hành
Ç¶ng v§i tÜ cách Çåi diŒn ho¥c môi gi§i cûa ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n nên khuy‰n cáo ngÜ©i
mua/ngÜ©i mÜ§n nên có tham vÃn pháp lš n‰u nghi ng© không bi‰t có h®p ÇÒng tØ trÜ§c Çã
bÎ chÃm dÙt hay chÜa. (Phê chuÄn 1/93, Tu chính 1/99)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 1-9
Trách vø cûa ngÜ©i REALTORS® Ç‹ gi» thông tin kín Çáo (nhÜ luÆt ti‹u bang ÇÎnh nghïa)
do khách cung cÃp trong ti‰n trình Çåi diŒn ho¥c không Çåi diŒn ÇÜ®c luÆt pháp nhìn nhÆn
ti‰p tøc sau khi chÃm dÙt Çåi diŒn ho¥c không Çåi diŒn ÇÜ®c luÆt pháp nhìn nhÆn. NgÜ©i
REALTORS® së không cÓ š, trong khi ho¥c sau khi chÃm dÙt s¿ liên hŒ nghŠ nghiŒp v§i
khách cûa h†:
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1) ti‰t l¶ thông tin kín Çáo cûa khách; hay
2) dùng thông tin kín Çáo cûa khách gây bÃt l®i cho khách; hay
3) dùng thông tin kín Çáo cûa khách Ç‹ Çem l®i cho ngÜ©i REALTOR® ho¥c cho các ÇŒ
tam nhân trØ khi;
a) khách ÇÒng š sau khi ÇÜ®c cho bi‰t ÇÀy Çû; hay
b) ngÜ©i REALTORS® bÎ b¡t bu¶c theo lŒnh tòa; hay
c) Çó là š muÓn cûa khách Ç‹ phåm m¶t tr†ng t¶i và thông tin cÀn thi‰t Ç‹ ngæn ngØa
t¶i phåm; hay
d) Çó là cÀn thi‰t Ç‹ bäo vŒ ngÜ©i REALTOR® ho¥c nhân viên hay ngÜ©i h®p tác cûa
ngÜ©i REALTOR® chÓng låi m¶t cáo bu¶c vŠ hành Ç¶ng sai quÃy.
Thông tin liên quan Ç‰n các khi‰m khuy‰t tiŠm tàng trong tài liŒu không ÇÜ®c xem là thông
tin kín Çáo theo B¶ LuÆt ñåo ñÙc này. (Phê chuÄn 1/93, Tu chính 1/01)
•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 1-10
Tuân theo ÇiŠu khoän và ÇiŠu kiŒn cûa môn bài ÇÎa Óc và h®p ÇÒng quän lš bÃt Ç¶ng sän cûa
h†, ngÜ©i REALTORS® phäi quän lš khéo léo tài sän cûa khách Ç‹ bäo vŒ quyŠn hån, s¿ an
toàn và sÙc khÕe cûa ngÜ©i mÜ§n và ngÜ©i sinh sÓng h®p pháp khác trên bÃt Ç¶ng sän Çó.
(Phê chuÄn 1/95, Tu chính 1/00)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 1-11
NgÜ©i REALTORS® nào ÇÜ®c thuê Ç‹ gìn gi» ho¥c quän lš m¶t tài sän cûa khách phäi
hành xº tÓt và làm m†i cÓ g¡ng h®p lš Ç‹ bäo vŒ tài sän không bÎ m†i viŒc xäy ra và mÃt
mát h®p lš có th‹ bi‰t ÇÜ®c. (Phê chuÄn 1/95)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 1-12
Khi th¿c hiŒn các h®p ÇÒng Çæng bän ÇÎa Óc, ngÜ©i REALTORS® phäi cho ngÜ©i bán/chû
nhà ÇÃt bi‰t vŠ:
1) chánh sách t°ng quát cûa hãng ngÜ©i REALTOR® liên quan Ç‰n viŒc h®p tác và tiŠn thù
lao cho Çåi diŒn phø, Çåi diŒn cûa ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n và/hay ngÜ©i môi gi§i hành
Ç¶ng v§i tÜ cách không Çåi diŒn ÇÜ®c pháp lš nhìn nhÆn;
2) s¿ kiŒn là Çåi diŒn hay môi gi§i cûa ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n, dù n‰u ÇÜ®c ngÜ©i môi gi§i
Çæng bän, ho¥c ngÜ©i bán/chû nhà ÇÃt thù lao, có th‹ Çåi diŒn cho quyŠn l®i cûa ngÜ©i
mua/ngÜ©i mÜ§n; và
3) m†i lúc ngÜ©i môi gi§i Çæng bän có th‹ hành Ç¶ng nhÜ ngÜ©i Çåi diŒn hai chìu phäi ÇÜ®c
cho bi‰t, nhÜ Çåi diŒn cho ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n. (Phê chuÄn 1/93, ñ¥t sÓ låi 1/98, Tu
chính 1/99)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 1-13
Khi th¿c hiŒn h®p ÇÒng ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n, ngÜ©i REALTORS® phäi cho ngÜ©i có th‹
là khách bi‰t vŠ:
1) chánh sách t°ng quát cûa hãng ngÜ©i REALTORS® liên quan Ç‰n viŒc h®p tác và tiŠn
thù lao; và
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2) m†i ngÜ©i nào có th‹ là Çåi diŒn ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n Ç‹ hành Ç¶ng nhÜ ngÜ©i Çåi
diŒn hai chìu, nghïa là m¶t ngÜ©i môi gi§i, ngÜ©i Çåi diŒn phø, Çåi diŒn cûa chû nhà ÇÃt
Çæng bän, v v ... (Phê chuÄn 1/93, ñ¥t sÓ låi 1/98, Tu chính 1/99)
•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 1-14
LŒ phí Çánh giá hay các lÜ®ng ÇÎnh khác së không phø thu¶c vào sÓ tiŠn Çánh giá và lÜ®ng
ÇÎnh. (Phê chuÄn 1/02)

ñiŠu 2

NgÜ©i REALTORS® phäi tránh nói quá lÓ, dÅn d¡t sai lÀm, ho¥c dÃu các s¿ kiŒn liên quan Ç‰n tài
sän hay thÜÖng vø. Tuy nhiên, ngÜ©i REALTORS® không bÎ bó bu¶c phäi phát hiŒn các khi‰m
khuy‰t Än dÃu trong tài sän, cÓ vÃn vŠ các s¿ viŒc ngoài khuôn kh° cûa môn bài ÇÎa Óc cûa h†, ho¥c
ti‰t l¶ s¿ kiŒn kín Çáo trong khuôn kh° ngÜ©i Çåi diŒn ho¥c không Çåi diŒn nhÜ luÆt pháp ti‹u bang
ÇÎnh nghïa. (Tu chính 1/00)
•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 2-1
NgÜ©i REALTORS® chÌ bÎ b¡t bu¶c phát hiŒn và ti‰t l¶ các y‰u tÓ bÃt l®i h®p lš mà ngÜ©i
v§i hi‹u bi‰t chuyên môn trong các lãnh v¿c Çó có th‹ bi‰t, do thÄm quyŠn cÃp môn bài ÇÎa
Óc Çòi hÕi. ñiŠu 2 không áp Ç¥t lên ngÜ©i REALTOR® trách vø chuyên môn trong các lãnh
v¿c chuyên môn hay kÏ thuÆt khác. (Tu chính 1/96)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 2-2
(Cho sÓ låi là Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 1-12 1/98)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 2-3
(Cho sÓ låi là Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 1-13 1/98)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 2-4
NgÜ©i REALTORS® së không theo bên nào Ç‹ cÙu xét giä dÓi m†i tài liŒu, trØ khi Çó là vÃn
ÇŠ cûa m¶t viŒc cÙu xét hi‹n nhiên không Çáng k‹.

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 2-5
Y‰u tÓ ÇÜ®c luÆt pháp ho¥c quy luÆt ÇÎnh nghïa là "không phäi tài liŒu" ho¥c ÇÜ®c tham
chi‰u rõ ràng trong luÆt hay quy luÆt nhÜ không ti‰t l¶ ÇÜ®c xem là không "liên hŒ" vì møc
Çích cûa ñiŠu 2. (Phê chuÄn 1/93)

ñiŠu 3

NgÜ©i REALTORS® phäi c¶ng tác v§i ngÜ©i môi gi§i ÇÎa Óc khác ngoåi trØ khi s¿ h®p tác Çó
không vì quyŠn l®i tÓt nhÃt cho khách. Trách vø Ç‹ h®p tác không gÒm trách vø chia sÈ tiŠn hoa
hÒng, lŒ phí, ho¥c Ç‹ trä thù lao b¢ng cách khác cho m¶t ngÜ©i môi gi§i khác. (Phê chuÄn 1/95)
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Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 3-1
NgÜ©i REALTORS®, v§i tÜ cách Çåi diŒn ho¥c ngÜ©i môi gi§i riêng cho ngÜ©i bán/chû nhà
ÇÃt, së thi‰t lÆp ÇiŠu khoän và ÇiŠu kiŒn Ç‹ h®p tác. TrØ khi nói rõ trong ÇŠ nghÎ h®p tác,
ngÜ©i môi gi§i h®p tác không th‹ cho r¢ng ÇŠ nghÎ h®p tác gÒm có tiŠn thù lao. TØ ng» thù
lao, n‰u có, së ÇÜ®c xác nhÆn bªi ngÜ©i môi gi§i h®p tác trÜ§c khi b¡t ÇÀu chÃp nhÆn ÇŠ nghÎ
h®p tác. (Tu chính 1/99)
•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 3-2
ñÓi v§i ÇŠ nghÎ trä thù lao cho m¶t ngÜ©i REALTORS® khác, ngÜ©i REALTOR® phäi
thông báo Çúng ngày gi© vŠ m†i thay Ç°i tiŠn thù lao cho dÎch vø h®p tác cho ngÜ©i
REALTOR® khác trÜ§c th©i gian ngÜ©i REALTOR® Çó ÇÜa ra m¶t ÇŠ nghÎ Ç‹ mua/thuê
mÜ§n tài sän. (Tu chính 1/94)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 3-3
Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 3-2 không ngæn cän ngÜ©i môi gi§i Çæng bän và ngÜ©i môi gi§i h®p
tác Ç‹ th¿c hiŒn m¶t h®p ÇÒng nh¢m thay Ç°i tiŠn thù lao h®p tác. (Phê chuÄn 1/94)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 3-4
NgÜ©i REALTORS®, v§i tÜ cách ngÜ©i môi gi§i Çæng bän, có trách vø phäi cho bi‰t là có
dàn x‰p t› lŒ hoa hÒng hai chìu ho¥c thay Ç°i (nghïa là Çæng bän là m¶t loåi tiŠn hoa hÒng
ÇÜ®c trä n‰u hãng ngÜ©i môi gi§i Çæng bän thi hành ÇÜ®c viŒc bán/cho thuê, và m¶t sÓ tiŠn
thù lao khác ÇÜ®c trä n‰u viŒc bán/cho thuê là do k‰t quä các cÓ g¡ng cûa ngÜ©i bán/chû nhà
ÇÃt ho¥c m¶t ngÜ©i môi gi§i h®p tác tham gia). NgÜ©i môi gi§i Çæng bän phäi, càng s§m
càng tÓt, cho bi‰t là có s¿ dàn x‰p Çó cho các ngÜ©i môi gi§i h®p tác tÜÖng lai và Ç‹ trä l©i
cho Çòi hÕi cûa ngÜ©i môi gi§i h®p tác, phäi cho bi‰t s¿ sai biŒt do k‰t quä cûa m¶t thÜÖng
vø h®p tác ho¥c trong m¶t viŒc bán/cho thuê do k‰t quä các cÓ g¡ng cûa ngÜ©i bán/chû nhà
ÇÃt. N‰u ngÜ©i môi gi§i h®p tác là Çåi diŒn cho ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n, Çåi diŒn ngÜ©i
mua/ngÜ©i mÜ§n phäi ti‰t l¶ thông tin Çó cho khách cûa h† trÜ§c khi khách hàng trä giá Ç‹
mua hay thuê mÜ§n. (Tu chính 1/02)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 3-5
NhiŒm vø cûa ngÜ©i Çåi diŒn phø là cho bi‰t ngay tÃt cä s¿ kiŒn liên hŒ cho Çåi diŒn chánh,
trÜ§c cÛng nhÜ sau khi h®p ÇÒng mua ho¥c mÜ§n ÇÜ®c thi hành. (Tu chính 1/93)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 3-6
NgÜ©i REALTORS® phäi cho bi‰t là Çang có khách trä giá ÇÜ®c chÃp thuÆn cho m†i ngÜ©i
môi gi§i muÓn h®p tác. (Phê chuÄn 5/86)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 3-7
Khi tìm thông tin tØ m¶t ngÜ©i REALTOR® khác liên quan Ç‰n tài sän Ç¥t dÜ§i s¿ quän lš
ho¥c h®p ÇÒng liŒt kê ÇÎa Óc, ngÜ©i REALTORS® phäi ti‰t l¶ tình trång REALTOR® cûa
h† và cho bi‰t xem quyŠn l®i cûa h† có tánh cách cá nhân ho¥c nhân danh m¶t ngÜ©i khách
hay không, và, n‰u nhân danh m¶t ngÜ©i khách, tÜ cách Çåi diŒn cûa h†. (Tu chính 1/95)
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•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 3-8
NgÜ©i REALTORS® së không hÜ§ng dÅn sai lÀm Ç‹ Ç‰n xem ho¥c ki‹m tra m¶t tài sän
Çæng bän. (Tu chính 11/87)

ñiŠu 4

NgÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c thu lÃy m¶t quyŠn l®i ho¥c mua hay trình ÇŠ nghÎ trä giá cûa
chính mình, m†i ngÜ©i thân cÆn nhÃt trong gia Çình, hãng cûa h† ho¥c m†i thành viên trong Çó, hay
m†i th¿c th‹, trong Çó h† có bÃt cÙ quyŠn l®i chû nhân, bÃt cÙ bÃt Ç¶ng sän nào mà không cho bi‰t
tình trång thÆt s¿ cûa h† cho ngÜ©i chû ho¥c Çåi diŒn hay ngÜ©i môi gi§i cûa ngÜ©i chû. Khi bán tài
sän cûa mình, ho¥c trong Çó h† có m†i quyŠn l®i nào, ngÜ©i REALTORS® phäi ti‰t l¶ tÜ cách chû
nhân ho¥c quyŠn l®i cûa h† b¢ng væn bän cho ngÜ©i mua hay Çåi diŒn cûa ngÜ©i mua. (Tu chính
1/00)
•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 4-1
ñ‹ bäo vŒ tÃt cä các bên, viŒc ti‰t l¶ do ñiŠu 4 Çòi hÕi phäi làm trên væn bän và do ngÜ©i
REALTORS® cung cÃp trÜ§c ngày kš tên m†i h®p ÇÒng. (Phê chuÄn 2/86)

ñiŠu 5

NgÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c tìm cách cung cÃp dÎch vø nghŠ nghiŒp liên quan Ç‰n m¶t tài sän
ho¥c trÎ giá cûa tài sän nÖi Çó h† có m¶t quyŠn l®i hiŒn h»u ho¥c vŠ sau trØ khi quyŠn l®i Çó ÇÜ®c
riêng biŒt ti‰t l¶ cho tÃt cä các bên liên hŒ.

ñiŠu 6

NgÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c nhÆn bÃt cÙ hoa hÒng, giäm giá, ho¥c quyŠn l®i vŠ các chi phí
tính cho khách cûa h† mà không có s¿ hi‹u bi‰t và ÇÒng š cûa ngÜ©i khách.
Khi gi§i thiŒu sän phÄm ho¥c dÎch vø cûa bÃt Ç¶ng sän, (nghïa là bäo hi‹m, chÜÖng trình bäo Çäm,
tài tr® tiŠn vay mua nhà, bäo hi‹m chû quyŠn cûa chû nhà v v...), ngÜ©i REALTORS® phäi cho
khách bi‰t ho¥c khách hàng Çã nghe l©i khuy‰n cáo bÃt cÙ quyŠn l®i tài chánh hay lŒ phí nào, khác
hÖn là lŒ phí gi§i thiŒu bÃt Ç¶ng sän, mà ngÜ©i REALTOR® và hãng REALTOR® có th‹ nhÆn do
k‰t quä tr¿c ti‰p cûa viŒc gi§i thiŒu Çó. (Tu chính 1/99)
•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 6-1
NgÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c khuy‰n cáo ho¥c ÇŠ nghÎ v§i khách hay khách hàng sº
døng dÎch vø cûa m¶t t° chÙc ho¥c th¿c th‹ kinh doanh khác trong Çó h† có m¶t quyŠn l®i
tr¿c ti‰p mà không ti‰t l¶ quyŠn l®i Çó vào lúc khuy‰n cáo ho¥c ÇŠ nghÎ. (Tu chính 5/88)

ñiŠu 7

Trong m¶t thÜÖng vø, ngÜ©i REALTORS® së không nhÆn thù lao cûa hÖn m¶t bên, m¥c dÀu luÆt
pháp cho phép, mà không ti‰t l¶ cho tÃt cä các bên và có s¿ hi‹u bi‰t và ÇÒng š cûa khách ngÜ©i
REALTOR®. (Tu chính 1/93)
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ñiŠu 8

NgÜ©i REALTORS® phäi gi» trong m¶t trÜÖng møc Ç¥c biŒt trong m¶t ÇÎnh ch‰ tài chánh thích
h®p, riêng rÈ v§i ngân khoän cûa mình, tiŠn gi» Ç‹ ÇÜa cho ngÜ©i khác, nhÜ tiŠn gi» trong trÜÖng
møc riêng biŒt, ngân khoän thø ûy, tiŠn cûa khách, và các ÇiŠu tÜÖng t®.

ñiŠu 9

ñ‹ bäo vŒ tÃt cä các bên và khi nào tiŒn, ngÜ©i REALTORS® phäi vi‰t các thÕa thuÆn lên b¢ng væn
bän, và ghi rõ ràng b¢ng ngôn ng» dÍ hi‹u cho bi‰t các ÇiŠu khoän, trách vø và cam k‰t riêng biŒt
cûa các bên. M¶t bän cûa t© thÕa thuÆn së ÇÜ®c cÃp cho m‡i bên sau khi h† kš tên ho¥c kš t¡t. (Tu
chính 1/95)
•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 9-1
Nh¢m bäo vŒ tÃt cä các bên, ngÜ©i REALTORS® phäi Ç‹ š Ç‹ bäo Çäm là các tài liŒu liên
quan Ç‰n viŒc mua, bán, ho¥c thuê mÜ§n bÃt Ç¶ng sän ÇÜ®c gi» cÆp nhÆt qua viŒc sº døng
các ÇiŠu khoän n§i r¶ng ho¥c tu chính b¢ng væn bän. (Tu chính 1/93)

NhiŒm Vø ñÓi V§i Dân Chúng
ñiŠu 10

NgÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c tØ chÓi dÎch vø chuyên nghiŒp bình Ç£ng cho bÃt cÙ ngÜ©i nào vì
lš do s¡c dân, màu da, tôn giáo, phái tính, tình trång tàn tÆt hay gia Çình, ho¥c nguÒn gÓc quÓc gia.
NgÜ©i REALTORS® không theo bên nào trong m†i k‰ hoåch ho¥c h®p ÇÒng Ç‹ kÿ thÎ ngÜ©i nào
trên cæn bän s¡c dân, màu da, tôn giáo, phái tính, tình trång tàn tÆt hay gia Çình, ho¥c nguÒn gÓc
quÓc gia. (Tu chính 1/90)
Trong cách hành nghŠ ÇÎa Óc cûa mình, ngÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c kÿ thÎ ngÜ©i nào trên cæn
bän s¡c dân, màu da, tôn giáo, phái tính, tình trång tàn tÆt hay gia Çình, ho¥c nguÒn gÓc quÓc gia.
(Tu chính 1/00)
•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 10-1
NgÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c tình nguyŒn cÃp thông tin liên quan Ç‰n thành phÀn s¡c
dân, tôn giáo ho¥c chûng t¶c cûa m†i khu lân cÆn và không tham gia vào bÃt cÙ hoåt Ç¶ng
nào có th‹ ÇÜa Ç‰n k‰t quä bán Ç° tháo. NgÜ©i REALTORS® së không in, trÜng bày ho¥c
trao Ç°i m†i tài liŒu hay quäng cáo nào ÇÓi v§i viŒc bán ho¥c cho mÜ§n m¶t tài sän trong Çó
có bÃt cÙ Üu tiên, gi§i hån hay kÿ thÎ nào d¿a vào s¡c dân, màu da, tôn giáo, phái tính, tình
trång tàn tÆt hay gia Çình, ho¥c nguÒn gÓc quÓc gia. (Phê chuÄn 1/94)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 10-2
NhÜ sº døng trong ñiŠu 10 "hành nghŠ cûa nhân viên ÇÎa Óc" liên quan Ç‰n nhân viên và các
nhà thÀu Ç¶c lÆp cung cÃp dÎch vø liên hŒ Ç‰n ÇÎa Óc và ban nhân viên quän trÎ và thÖ kš h‡
tr® tr¿c ti‰p nh»ng ngÜ©i này. (Phê chuÄn 1/00)
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ñiŠu 11

DÎch vø mà ngÜ©i REALTORS® cung cÃp cho khách và khách hàng cûa h† phäi Çúng theo
tiêu chuÄn hành nghŠ và hi‹u bi‰t tÓi thi‹u trong lãnh v¿c ÇÎa Óc riêng biŒt mà h† tham gia;
Ç¥c biŒt viŒc môi gi§i bÃt Ç¶ng sän cÜ ngø, viŒc quän lš bÃt Ç¶ng sän, viŒc môi gi§i bÃt Ç¶ng
sän thÜÖng måi và kÏ nghŒ, Çánh giá bÃt Ç¶ng sän, tham vÃn vŠ bÃt Ç¶ng sän, h®p Çoàn bÃt
Ç¶ng sän, bán ÇÃu giá bÃt Ç¶ng sän và bÃt Ç¶ng sän quÓc t‰.
NgÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c tìm cách cung cÃp dÎch vø chuyên nghiŒp liên quan Ç‰n
m¶t loåi tài sän ho¥c dÎch vø ngoài phåm vi hi‹u bi‰t trØ khi h† muÓn giúp Ç« m¶t ngÜ©i nào
rành rë vŠ loåi tài sän ho¥c dÎch vø Çó, hay trØ khi các s¿ kiŒn Çã ÇÜ®c ti‰t l¶ ÇÀy Çû cho
khách. BÃt cÙ ngÜ©i nào muÓn giúp Ç« phäi cho ngÜ©i khách bi‰t và s¿ Çóng góp cûa h†
ÇÜ®c chÌ ÇÎnh rõ ràng. (Tu chính 1/95)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 11-1
Khi ngÜ©i REALTORS® cho š ki‰n vŠ giá trÎ ho¥c giá cä cûa bÃt Ç¶ng sän, khác hÖn là theo
Çu°i m¶t bän danh sách bán hay Ç‹ giúp Ç« m¶t ngÜ©i tìm mua nhà trong viŒc bàn thäo m¶t
ÇŠ nghÎ trä giá mua, các š ki‰n Çó phäi gÒm có nhÜ sau:
1) nhÆn diŒn tài sän Çó
2) ngày soån thäo
3) nói rõ trÎ giá ho¥c giá cä
4) ÇiŠu kiŒn gi§i hån, gÒm có nh»ng chÙng nhÆn vŠ møc Çích và š muÓn cûa ngÜ©i sº døng
5) m†i quyŠn l®i hiŒn tåi ho¥c mong muÓn, gÒm có viŒc có th‹ Çåi diŒn ngÜ©i bán/chû nhà
ÇÃt ho¥c ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n
6) cæn bän vŠ š ki‰n, k‹ cä d» kiŒn thÎ trÜ©ng
7) n‰u š ki‰n không phäi là ÇÎnh giá, m¶t bän xác nhÆn vŠ viŒc này. (Tu chính 1/01)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 11-2
Trách vø cûa B¶ LuÆt ñåo ñÙc ÇÓi v§i lãnh v¿c bÃt Ç¶ng sän khác hÖn là ÇÎnh giá phäi ÇÜ®c
giäi thích và áp døng Çúng theo tiêu chuÄn hi‹u bi‰t và hành nghŠ mà ngÜ©i khách và dân
chúng thÜ©ng Çòi hÕi Ç‹ bäo vŒ quyŠn hån và quyŠn l®i cûa h† khi xét Ç‰n tánh cách phÙc
tåp cûa thÜÖng vø, n‰u có chuyên viên giúp Ç«, và khi nào ngÜ©i REALTOR® là m¶t Çåi
diŒn ho¥c Çåi diŒn phø, trách vø cûa m¶t thø ûy. (Phê chuÄn 1/95)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 11-3
Khi ngÜ©i REALTORS® cung cÃp dÎch vø tham vÃn cho khách có liên quan Ç‰n cÓ vÃn
ho¥c tham vÃn theo m¶t lŒ phí (không phäi hoa hÒng), viŒc cÓ vÃn Çó së ÇÜ®c th¿c hiŒn m¶t
cách khách quan và lŒ phí së không tùy thu¶c vào bän chÃt cûa s¿ cÓ vÃn ho¥c tham vÃn.
N‰u dÎch vø môi gi§i hay thÜÖng vø cÀn ÇÜ®c cung cÃp chung v§i dÎch vø tham vÃn, tiŠn thù
lao riêng biŒt phäi ÇÜ®c trä v§i s¿ ÇÒng š trÜ§c gi»a khách và ngÜ©i REALTOR®. (Phê
chuÄn 1/96)
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•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 11-4
S¿ hi‹u bi‰t Çòi hÕi trong ñiŠu 11 liên quan Ç‰n các dÎch vø có h®p ÇÒng gi»a ngÜ©i
REALTORS® và khách hàng cûa h†; trách nhiŒm do B¶ LuÆt ñåo ñÙc Ç¥t ra; và trách nhiŒm
do b¶ luÆt hay ÇiŠu khoän Ç¥t ra. (Tu chính 1/02)

ñiŠu 12

NgÜ©i REALTORS® phäi luôn luôn thÆn tr†ng khi trình bày s¿ thÆt trong quäng cáo và trong cách
trình bày cûa mình cho dân chúng. NgÜ©i REALTORS® cÛng phäi bäo Çäm là tình trång nghŠ
nghiŒp cûa mình (nhÜ ngÜ©i môi gi§i, Çánh giá, quän lš tài sän, v v ...) ho¥c tình trång làm
REALTORS® ÇÜ®c bi‰t rõ ràng trong m†i quäng cáo Çó. (Tu chính 1/93)
•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 12-1
NgÜ©i REALTORS® có th‹ dùng tØ ng» "miÍn phí" và các tØ ng» tÜÖng t® trong quäng cáo
cûa mình và trong các lÀn trình bày khác miÍn sao tÃt cä tØ ng» ÇŠ cÆp Ç‰n sän phÄm có s¤n
ho¥c dÎch vø cÓng hi‰n ÇÜ®c cho bi‰t rõ ràng cùng m¶t lúc. (Tu chính 1/97)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 12-2
NgÜ©i REALTORS® có th‹ trình bày dÎch vø cûa h† nhÜ là "miÍn phí" ho¥c không tÓn tiŠn
m¥c dÀu h† có th‹ nhÆn thù lao tØ m¶t nguÒn khác hÖn là cûa ngÜ©i khách n‰u ngÜ©i này Çã
bi‰t rõ là ngÜ©i REALTOR® có th‹ ÇÜ®c l®i tØ m¶t ÇŒ tam nhân. (Tu chính 1/97)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 12-3
ViŒc cÓng hi‰n tiŠn thÜªng, phÀn thÜªng, giäm giá hàng hóa ho¥c Ç¶ng cÖ khác Ç‹ Çæng
bän, bán, mua, hay thuê mÜ§n ÇÎa Óc t¿ nó không mÃt Çåo ÇÙc m¥c dÀu viŒc nhÆn quyŠn l®i
có liên quan Ç‰n viŒc liŒt kê, bán, mua, ho¥c cho mÜ§n do ngÜ©i REALTOR® ÇŠ nghÎ. Tuy
nhiên, ngÜ©i REALTORS® phäi hành xº tÆn tâm và sáng suÓt trong bÃt cÙ quäng cáo nào
ho¥c trong các lÀn trình bày cho dân chúng hay riêng tÜ Ç‹ bÃt cÙ bên nào muÓn nhÆn ho¥c
nói cách khác hÜªng ÇÜ®c l®i tØ ÇŠ nghÎ cûa ngÜ©i REALTOR®, ÇÜ®c hi‹u bi‰t rõ ràng,
thông suÓt, trÜ§c tiên vŠ tÃt cä ÇiŠu khoän và ÇiŠu kiŒn cûa ÇŠ nghÎ. ViŒc chiêu dø khách
hàng Ç‹ kinh doanh tùy vào gi§i hån và hån ch‰ cûa luÆt pháp ti‹u bang và trách vø Çåo ÇÙc
ÇÜ®c thi‰t lÆp bªi m†i Tiêu ChuÄn Hành NghŠ hiŒn hành. (Tu chính 1/95)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 12-4
NgÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c bán/cho mÜ§n ho¥c quäng cáo tài sän mà không có thÄm
quyŠn. Khi hành Ç¶ng v§i tÜ cách ngÜ©i môi gi§i Çæng bän ho¥c ngÜ©i Çåi diŒn phø, ngÜ©i
REALTORS® không nói ra m¶t giá khác hÖn giá Çã thÕa thuÆn v§i ngÜ©i bán/chû nhà ÇÃt.
(Tu chính 1/93)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 12-5
NgÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c quäng cáo hay cho phép bÃt cÙ ngÜ©i nào làm viŒc ho¥c
có liên hŒ v§i mình Ç‹ quäng cáo tài sän Çæng bän mà không ti‰t l¶ tên cûa hãng. (Phê chuÄn
11/86)
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•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 12-6
NgÜ©i REALTORS®, khi quäng cáo bÃt Ç¶ng sän không Çæng bän Ç‹ bán/cho mÜ§n trong
Çó h† có quyŠn l®i chû nhân, phäi ti‰t l¶ tình trång cûa h† v§i tÜ cách vØa là chû nhân/chû
nhà ÇÃt vØa là ngÜ©i REALTORS® ho¥c ngÜ©i có môn bài ÇÎa Óc. (Tu chính 1/93)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 12-7
ChÌ nh»ng ngÜ©i REALTORS® nào có tham gia vào thÜÖng vø v§i tÜ cách môi gi§i Çæng
bän ho¥c ngÜ©i môi gi§i h®p tác (ngÜ©i môi gi§i bán) m§i có th‹ cho r¢ng mình Çã "bán" tài
sän. TrÜ§c khi k‰t thúc thÜÖng vø, ngÜ©i môi gi§i h®p tác có th‹ g¡n lên bäng hiŒu "Çã bán"
chÌ v§i s¿ ÇÒng š cûa ngÜ©i môi gi§i Çæng bän. (Tu chính 1/96)

ñiŠu 13

NgÜ©i REALTORS® së không tham gia vào các hoåt Ç¶ng thu¶c vŠ th¿c thi luÆt pháp trái phép và
phäi khuy‰n cáo khách nên có tham vÃn pháp lš khi quyŠn l®i cûa m†i bên thÜÖng vø Çòi hÕi.

ñiŠu 14
N‰u bÎ cáo bu¶c vŠ hành nghŠ vô Çåo ÇÙc ho¥c n‰u ÇÜ®c yêu cÀu Ç‹ trình bày b¢ng chÙng hay phäi
h®p tác trong bÃt cÙ cách nào khác, trong m†i ti‰n trình ho¥c ÇiŠu tra tiêu chuÄn chuyên nghiŒp,
ngÜ©i REALTORS® së ÇÜa ra tÃt cä s¿ kiŒn liên hŒ trÜ§c tòa án thích h®p cûa H¶i ñÒng Thành
Viên ho¥c cÖ quan chi nhánh, hiŒp h¶i, hay h¶i ÇÒng trong Çó hÒ sÖ tÜ cách h¶i viên ÇÜ®c xem xét
và së không th¿c hiŒn hành Ç¶ng nào Ç‹ gián Çoån hay cän trª các ti‰n trình Çó. (Tu chính 1/99)
•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 14-1
NgÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c là ÇÓi tÜ®ng cho các thû tøc kÏ luÆt trong nhiŠu hÖn là
m¶t H¶i ñÒng REALTORS® ho¥c cÖ quan chi nhánh, hiŒp h¶i, hay h¶i ÇÒng trong Çó h† là
h¶i viên ÇÓi v§i vi phåm Ü§c ÇÎnh cûa B¶ LuÆt ñåo ñÙc liên quan Ç‰n cùng thÜÖng vø ho¥c
trÜ©ng h®p. (Tu chính 1/95)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 14-2
NgÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c ti‰t l¶ ho¥c dÃu di‰m trái phép vŠ các thÜa kiŒn, phát hiŒn,
hay quy‰t ÇÎnh ÇÜ®c khai tri‹n có liên hŒ Ç‰n m¶t bu°i ÇiŠu trÀn ho¥c kháng cáo vŠ Çåo ÇÙc
hay có liên quan Ç‰n m¶t bu°i ÇiŠu trÀn hòa giäi ho¥c duyŒt låi thû tøc. (Tu chính 1/92)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 14-3
NgÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c cän trª các thû tøc ÇiŠu tra vŠ tiêu chuÄn và nghŠ nghiŒp
cûa h¶i ÇÒng b¢ng cách Ç¥t ra ho¥c hæm d†a Ç¥t ra hành Ç¶ng phÌ báng, nhøc må, hay vu
khÓng ÇÓi v§i bÃt cÙ bên nào cûa ti‰n trình ÇiŠu tra tiêu chuÄn nghŠ nghiŒp ho¥c nhân chÙng
cûa h† d¿a vào viŒc n¶p ÇÖn xin hòa giäi, m¶t khi‰u nåi vŠ Çåo ÇÙc, ho¥c l©i khai trÜ§c bÃt
cÙ tòa án nào. (Phê chuÄn 11/87, Tu chính 1/99)
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•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 14-4
NgÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c cÓ š cän trª ti‰n trình ÇiŠu tra ho¥c k› luÆt cûa h¶i ÇÒng
b¢ng cách n¶p nhiŠu ÇÖn khi‰u nåi Çåo ÇÙc cæn cÙ trên cùng s¿ viŒc ho¥c thÜÖng vø. (Phê
chuÄn 11/88)

NhiŒm Vø ñÓi V§i NgÜ©i REALTORS®
ñiŠu 15

NgÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c cÓ š ho¥c cÄu thä xác nhÆn các ÇiŠu gian trá hay sai lÀm vŠ ngÜ©i
cånh tranh, vŠ viŒc kinh doanh, ho¥c cách hành nghŠ kinh doanh cûa h†. (Tu chính 1/92)
Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 15-1
NgÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c cÓ š ho¥c cÄu thä n¶p ÇÖn khi‰u nåi gian trá hay vô cæn
cÙ vŠ Çåo ÇÙc. (Phê chuÄn 1/00)
•

ñiŠu 16

NgÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c tham gia vào bÃt cÙ cách hành nghŠ nào hay th¿c hiŒn bÃt cÙ
hành Ç¶ng nào không phù h®p v§i cách Çåi diŒn ho¥c v§i s¿ liên hŒ riêng khác ÇÜ®c luÆt pháp nhìn
nhÆn mà ngÜ©i REALTORS® khác có v§i khách. (Tu chính 1/98)
•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-1
ñiŠu 16 không cÓ š cÃm cän th‹ thÙc kinh doanh månh më ho¥c sáng tåo nào khác hÖn Çåo
ÇÙc và không ngæn cÃm s¿ bÃt ÇÒng š ki‰n v§i các ngÜ©i REALTORS® khác gÒm có tiŠn
hoa hÒng, lŒ phí, thù lao ho¥c hình thÙc trä tiŠn hay chi tiêu khác. (Phê chuÄn 1/93, Tu chính
1/95)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-2
ñiŠu 16 không có š ngæn ngØa ngÜ©i REALTORS® làm nh»ng thông báo t°ng quát cho
khách tÜÖng lai b¢ng cách mô tä dÎch vø cûa mình và các ÇiŠu khoän có s¤n sàng m¥c dÀu
m¶t sÓ ngÜ©i nhÆn có th‹ Çã th¿c hiŒn h®p ÇÒng Çåi diŒn ho¥c các liên hŒ riêng khác v§i m¶t
ngÜ©i REALTOR® khác. ViŒc tìm mÓi t°ng quát b¢ng ÇiŒn thoåi, gªi thÖ t°ng quát ho¥c
phân phÓi gªi Ç‰n các khách tÜÖng lai trong m¶t khu v¿c ÇÎa dÜ nhÃt ÇÎnh hay trong m¶t
nghŠ nghiŒp, kinh doanh, câu låc b¶, ho¥c t° chÙc nhÃt ÇÎnh, ho¥c phân loåi hay nhóm khác
ÇÜ®c xem nhÜ "t°ng quát" vì møc Çích cûa tiêu chuÄn này. (Tu chính 1/98)
ñiŠu 16 chû š nhìn nhÆn là vô Çåo ÇÙc hai loåi m©i m†c cæn bän sau Çây:
TrÜ§c nhÃt, ÇiŒn thoåi ho¥c Çích thân m©i m†c các chû nhân tài sän Çã có bäng hiŒu ÇÎa Óc,
k‰t h®p nhiŠu danh sách Çæng bän, ho¥c dÎch vø thông tin khác Çã Çæng bän riêng v§i m¶t
ngÜ©i REALTOR® khác; và
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ThÙ Ç‰n, gªi thÖ hay dùng hình thÙc m©i m†c b¢ng væn bän khác Ç‰n khách tÜÖng lai Çã
Çæng bän riêng v§i m¶t ngÜ©i REALTOR® khác khi s¿ m©i m†c Çó không phäi là m¶t phÀn
cûa thÖ tín t°ng quát m©i g†i nhÜng ÇÜ®c Ç¥c biŒt gªi th£ng Ç‰n chû tài sän bi‰t ÇÜ®c qua
các Çæng bän chung hiŒn tåi, bäng hiŒu "Ç‹ bán" ho¥c "cho mÜ§n", và các nguÒn thông tin
khác Çòi hÕi bªi ñiŠu 3 và các ÇiŠu lŒ DÎch Vø LiŒt Kê ñÎa –c (Multiple Listing) Ç‹ có s¤n
sàng cho ngÜ©i REALTORS® khác th‹ theo cÓng hi‰n cûa Çåi diŒn phø ho¥c h®p tác. (Tu
chính 1/93)
•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-3
ñiŠu 16 không ngæn cän ngÜ©i REALTORS® liên låc v§i khách cûa m¶t ngÜ©i môi gi§i
khác vì møc Çích ÇŠ nghÎ Ç‹ cung cÃp, ho¥c th¿c hiŒn m¶t h®p ÇÒng Ç‹ cung cÃp m¶t loåi
dÎch vø ÇÎa Óc không liên quan Ç‰n loåi dÎch vø hiŒn Çang ÇÜ®c cung cÃp (thí dø: quän lš tài
sän khác v§i viŒc môi gi§i). Tuy nhiên, thông tin nhÆn ÇÜ®c qua DÎch Vø LiŒt Kê ñÎa –c
ho¥c bÃt cÙ ÇŠ nghÎ h®p tác nào khác không ÇÜ®c sº døng Ç‹ nh¡m vào khách cûa ngÜ©i
REALTORS® khác Çã sº døng dÎch vø này. (Tu chính 1/93)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-4
NgÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c m©i m†c Çæng bän nh»ng gì hiŒn Çang ÇÜ®c liŒt kê riêng
v§i m¶t ngÜ©i môi gi§i khác. Tuy nhiên, n‰u ngÜ©i môi gi§i Çæng bän, khi ÇÜ®c ngÜ©i
REALTOR® hÕi, tØ chÓi không ti‰t l¶ ngày mãn hån và tánh chÃt cûa danh sách Çó, nhÜ
quyŠn riêng Ç‹ bán, quyŠn Çåi diŒn riêng, danh sách công khai, ho¥c hình thÙc thÕa thuÆn
h®p ÇÒng gi»a ngÜ©i môi gi§i Çæng bän và ngÜ©i khách, ngÜ©i REALTOR® có th‹ liên låc
v§i chû nhân Ç‹ lÃy thông tin Çó và có th‹ bàn cäi vŠ các ÇiŠu khoän theo Çó ngÜ©i
REALTOR® có th‹ ÇÜ®c Çæng bän tÜÖng lai ho¥c, có th‹ b¡t ÇÀu Çæng bän khi Ç‰n ngày
mãn hån cûa bÃt cÙ danh sách liŒt kê ÇÎa Óc hiŒn tåi riêng nào. (Tu chính 1/94)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-5
NgÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c m©i kš h®p ÇÒng v§i ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n tØ ngÜ©i
mua/ngÜ©i mÜ§n nào Çã có h®p ÇÒng ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n riêng. Tuy nhiên, n‰u ÇÜ®c
ngÜ©i REALTOR® hÕi, ngÜ©i môi gi§i tØ chÓi không ti‰t l¶ ngày mãn hån cûa h®p ÇÒng
riêng cûa ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n, ngÜ©i REALTOR® có th‹ liên låc v§i ngÜ©i mua/ngÜ©i
mÜ§n Ç‹ bi‰t thông tin Çó và có th‹ bàn cäi vŠ các ÇiŠu khoän theo Çó ngÜ©i REALTOR®
có th‹ th¿c hiŒn m¶t h®p ÇÒng tÜÖng lai v§i ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n ho¥c, có th‹ th¿c hiŒn
m¶t h®p ÇÒng ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n Ç‹ b¡t ÇÀu khi Ç‰n ngày mãn hån cûa bÃt cÙ h®p ÇÒng
riêng hiŒn tåi nào cûa ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n. (Phê chuÄn 1/94, Tu chính 1/98)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-6
Khi ngÜ©i REALTORS® ÇÜ®c ngÜ©i khách cûa m¶t ngÜ©i REALTOR® khác liên låc vŠ
viŒc Çåi diŒn riêng Ç‹ cung cÃp cùng m¶t loåi dÎch vø, và ngÜ©i REALTORS® không có
khªi xÜ§ng tr¿c ti‰p hay gián ti‰p viŒc bàn cäi Çó, h† có th‹ thäo luÆn các ÇiŠu khoän theo
Çó h† có th‹ th¿c hiŒn m¶t h®p ÇÒng tÜÖng lai ho¥c, có th‹ th¿c hiŒn m¶t h®p ÇÒng có hiŒu
l¿c vào ngày mãn hån cûa bÃt cÙ h®p ÇÒng riêng hiŒn tåi nào. (Tu chính 1/98)
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•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-7
S¿ kiŒn là m¶t ngÜ©i khách có nh© m¶t ngÜ©i REALTOR® nhÜ là Çåi diŒn ho¥c trong m¶t
mÓi liên hŒ riêng khác trong m¶t hay nhiŠu thÜÖng vø vŠ trÜ§c không ngæn cän ngÜ©i
REALTORS® khác Ç‹ ÇÜ®c làm viŒc trong tÜÖng lai v§i ngÜ©i khách cÛ. (Tu chính 1/98)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-8
S¿ kiŒn là m¶t h®p ÇÒng riêng Çã th¿c hiŒn v§i m¶t ngÜ©i REALTOR® së không ngæn cän
ho¥c ngæn cÃm bÃt cÙ ngÜ©i REALTOR® nào khác Ç‹ th¿c hiŒn m¶t h®p ÇÒng tÜÖng t® sau
khi h®p ÇÒng trÜ§c mãn hån. (Tu chính 1/98)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-9
TrÜ§c khi th¿c hiŒn m¶t h®p ÇÒng Çåi diŒn ho¥c có mÓi liên hŒ riêng khác, ngÜ©i
REALTORS® có trách vø tích c¿c Ç‹ xét ÇÎnh xem ngÜ©i khách Çã có h®p ÇÒng hiŒn tåi,
h»u hiŒu riêng v§i cùng loåi dÎch vø ÇÎa Óc hay không. (Tu chính 1/98)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-10
NgÜ©i REALTORS®, v§i tÜ cách ngÜ©i Çåi diŒn, ho¥c trong mÓi liên hŒ khác v§i ngÜ©i mua
hay ngÜ©i mÜ§n, phäi cho ngÜ©i Çåi diŒn ho¥c môi gi§i cûa ngÜ©i bán/chû nhà ÇÃt bi‰t mÓi
liên hŒ Çó vào lÀn ti‰p xúc ÇÀu tiên và phäi cung cÃp væn bän xác nhÆn viŒc Çó cho Çåi diŒn
ho¥c ngÜ©i môi gi§i cûa ngÜ©i bán/chû nhà ÇÃt không trÍ hÖn ngày thi hành bÃt cÙ h®p ÇÒng
mua hay thuê mÜ§n nào. (Tu chính 1/98)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-11
ñÓi v§i các tài sän không Çæng bän, ngÜ©i REALTORS®, v§i tÜ cách Çåi diŒn ho¥c là môi
gi§i cûa ngÜ©i mua hay ngÜ©i mÜ§n, phäi cho ngÜ©i bán/chû nhà ÇÃt bi‰t mÓi liên hŒ Çó vào
lÀn ti‰p xúc ÇÀu tiên và phäi cung cÃp væn bän xác nhÆn viŒc Çó cho ngÜ©i bán/chû nhà ÇÃt
không trÍ hÖn ngày thi hành bÃt cÙ h®p ÇÒng mua hay thuê mÜ§n nào.
NgÜ©i REALTORS® phäi ÇŠ nghÎ trÜ§c vŠ tiŠn thù lao v§i ngÜ©i bán/chû nhà ÇÃt vào lÀn
ti‰p xúc ÇÀu tiên. (Tu chính 1/98)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-12
NgÜ©i REALTORS®, v§i tÜ cách Çåi diŒn ho¥c là ngÜ©i môi gi§i cûa ngÜ©i bán/chû nhà ÇÃt
hay v§i tÜ cách Çåi diŒn phø cûa ngÜ©i môi gi§i Çæng bän, phäi cho ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n
bi‰t càng s§m càng tÓt vŠ mÓi liên hŒ Çó và phäi cung cÃp væn bän xác nhÆn viŒc Çó cho
ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n không trÍ hÖn ngày thi hành cûa bÃt cÙ h®p ÇÒng mua ho¥c thuê
mÜ§n nào. (Tu chính 1/98)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-13
TÃt cä viŒc ti‰p xúc liên quan Ç‰n tài sän ÇÜ®c liŒt kê riêng, ho¥c v§i ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n
nào có m¶t h®p ÇÒng riêng së ÇÜ®c ti‰p tøc v§i ngÜ©i Çåi diŒn hay ngÜ©i môi gi§i cûa khách,
ch§ không phäi v§i ngÜ©i khách, trØ khi có s¿ ÇÒng š cûa Çåi diŒn ho¥c ngÜ©i môi gi§i cûa
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khách ho¥c trØ khi nh»ng viŒc ti‰p xúc Çó là do ngÜ©i khách Çó khªi xÜ§ng. (Phê chuÄn
1/93, Tu chính 1/98)
•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-14
NgÜ©i REALTORS® ÇÜ®c t¿ do lÆp h®p ÇÒng ho¥c thÜÖng thäo v§i ngÜ©i bán/chû nhà ÇÃt,
ngÜ©i mua/ngÜ©i mÜ§n hay ngÜ©i khác nào không có m¶t h®p ÇÒng riêng nhÜng không ÇÜ®c
Çòi hÕi h† phäi trä nhiŠu hÖn m¶t lÀn tiŠn hoa hÒng ngoåi trØ v§i s¿ hi‹u bi‰t và ÇÒng š cûa
h†. (Tu chính 1/98)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-15
Trong các thÜÖng vø h®p tác, ngÜ©i REALTORS® phäi trä thù lao cho các ngÜ©i
REALTORS® h®p tác (ngÜ©i môi gi§i chánh) và së không trä thù lao hay ÇŠ nghÎ trä thù
lao, tr¿c ti‰p hay gián ti‰p, cho bÃt cÙ ngÜ©i bán có môn bài nào làm viŒc ho¥c có liên hŒ v§i
ngÜ©i REALTORS® khác mà không có s¿ hi‹u bi‰t và phát bi‹u ÇÒng š trÜ§c cûa ngÜ©i
môi gi§i h®p tác.

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-16
NgÜ©i REALTORS®, v§i tÜ cách Çåi diŒn phø ho¥c Çåi diŒn hay ngÜ©i môi gi§i cho ngÜ©i
mua/ngÜ©i mÜ§n, không ÇÜ®c sº døng ÇiŠu khoän cûa m¶t ÇŠ nghÎ Ç‹ mua/mÜ§n nh¢m tìm
cách thay Ç°i ÇŠ nghÎ trä thù lao cûa ngÜ©i môi gi§i Çæng bän cho ngÜ©i Çåi diŒn phø ho¥c
ngÜ©i Çåi diŒn hay ngÜ©i môi gi§i cûa ngÜ©i mua, ho¥c không n¶p m¶t ÇŠ nghÎ Ç‹
mua/mÜ§n tùy theo h®p ÇÒng cûa ngÜ©i môi gi§i Çæng bän hÀu thay Ç°i ÇŠ nghÎ vŠ thù lao.
(Tu chính 1/98)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-17
NgÜ©i REALTORS®, v§i tÜ cách Çåi diŒn phø ho¥c Çåi diŒn hay môi gi§i cho ngÜ©i
mua/ngÜ©i mÜ§n, không ÇÜ®c tìm cách n§i r¶ng ÇŠ nghÎ h®p tác và/hay thù lao cûa ngÜ©i
môi gi§i Çæng bän cho các ngÜ©i môi gi§i khác mà không có s¿ ÇÒng š cûa ngÜ©i môi gi§i
Çæng bän. (Tu chính 1/98)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-18
NgÜ©i REALTORS® không ÇÜ®c sº døng thông tin thâu thÆp tØ ngÜ©i môi gi§i Çæng bän,
qua các ÇŠ nghÎ Ç‹ h®p tác tØ DÎch Vø LiŒt Kê ñÎa –c ho¥c qua các ÇŠ nghÎ h®p tác Ç‹ gi§i
thiŒu khách hàng cûa ngÜ©i môi gi§i Çæng bän Ç‰n m¶t ngÜ©i môi gi§i khác hay tåo s¿ liên
hŒ gi»a ngÜ©i mua/mÜ§n v§i ngÜ©i môi gi§i Çæng bän, trØ khi viŒc sº døng Çó ÇÜ®c ngÜ©i
môi gi§i Çæng bän cho phép. (Tu chính 1/02)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-19
Bäng hiŒu cho bi‰t là tài sän Ç‹ bán, cho mÜ§n, ho¥c trao Ç°i không ÇÜ®c Ç¥t trên tài sän mà
không có s¿ ÇÒng š cûa ngÜ©i bán/chû nhà ÇÃt. (Tu chính 1/93)

- 16 -

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 16-20
NgÜ©i REALTORS® trÜ§c ho¥c sau khi chÃm dÙt s¿ liên hŒ làm viŒc v§i hãng hiŒn tåi cûa
mình, không ÇÜ®c tìm cách chiêu dø khách cûa hãng hiŒn tåi cûa mình Ç‹ hûy bÕ các h®p
ÇÒng thÕa thuÆn riêng gi»a ngÜ©i khách và hãng Çó. ViŒc này không ngæn cän ngÜ©i
REALTORS® (ngÜ©i chánh) thi‰t lÆp h®p ÇÒng v§i nh»ng h®p tác viên có môn bài cûa h†
Ç‹ lo phân chia các h®p ÇÒng riêng. (Phê chuÄn 1/98)

ñiŠu 17
Trong trÜ©ng h®p có tranh chÃp vŠ h®p ÇÒng ho¥c tranh chÃp riêng biŒt không thu¶c h®p ÇÒng nhÜ
ÇÜ®c ÇÎnh nghïa trong Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 17-4 gi»a ngÜ©i REALTORS® (ngÜ©i chánh) h®p
tác v§i nhiŠu hãng khác nhau, do s¿ liên hŒ cûa h† v§i tÜ cách REALTORS®, ngÜ©i REALTORS®
së ÇÜa viŒc tranh chÃp ra hòa giäi chi‰u theo quy luÆt cûa H¶i ñÒng ho¥c các H¶i ñÒng cûa h† hÖn
là Çem s¿ viŒc ra tranh chÃp.
Trong trÜ©ng h®p ngÜ©i khách cûa ngÜ©i REALTORS® muÓn ÇÜa ra hòa giäi tranh chÃp vŠ kh‰
Ü§c xuÃt phát ra tØ các thÜÖng vø ÇÎa Óc, ngÜ©i REALTORS® së ÇÜa ra hòa giäi các tranh chÃp Çó
chi‰u theo quy luÆt H¶i ñÒng cûa h†, n‰u ngÜ©i khách ÇÒng š tuân theo quy‰t ÇÎnh.
Trách vø Ç‹ tham gia hòa giäi do ñiŠu này nói Ç‰n gÒm có trách vø cûa ngÜ©i REALTORS®
(ngÜ©i chánh) Ç‹ xin hãng cûa h† ÇÜa ra hòa giäi và së tuân theo m†i cách giäi quy‰t. (Tu chính
1/01)
•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 17-1
ViŒc n¶p ÇÖn tranh chÃp và tØ chÓi rút ra khÕi viŒc Çó bªi ngÜ©i REALTORS® trong viŒc
có th‹ hòa giäi ÇÜ®c xem là tØ chÓi hòa giäi. (Phê chuÄn 2/86)

• Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 17-2
ñiŠu 17 không Çòi hÕi ngÜ©i REALTORS® xin hòa giäi trong nh»ng trÜ©ng h®p khi tÃt cä bên cûa
viŒc tranh chÃp khuy‰n cáo H¶i ñÒng b¢ng væn bän là h† không muÓn hòa giäi trÜ§c H¶i ñÒng. (Tu
chính 1/93)
•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 17-3
NgÜ©i REALTORS®, khi hành Ç¶ng ÇÖn Ç¶c v§i tÜ cách ngÜ©i chánh trong m¶t thÜÖng vø
ÇÎa Óc, không bÎ b¡t bu¶c phäi xin hòa giäi tranh chÃp v§i các ngÜ©i REALTORS® khác,
n‰u không có m¶t væn bän thÕa thuÆn nói khác hÖn. (Phê chuÄn 1/96)

•

Tiêu ChuÄn Hành NghŠ 17-4
Các tranh chÃp riêng biŒt, không thu¶c h®p ÇÒng, có th‹ hòa giäi theo ñiŠu 17 là:
1) NÖi nào m¶t ngÜ©i môi gi§i Çæng bän có trä thù lao cho m¶t ngÜ©i môi gi§i h®p tác, và
m¶t ngÜ©i môi gi§i h®p tác khác sau Çó cho r¢ng mình là ngÜ©i giúp bán hay cho mÜ§n.
Trong trÜ©ng h®p này, ngÜ©i khi‰u nåi có th‹ chÌ ÇÎnh ngÜ©i môi gi§i h®p tác ÇÀu tiên là
ngÜ©i ÇÓi chÃt và viŒc hòa giäi có th‹ ti‰n hành không có ngÜ©i môi gi§i Çæng bän ÇÜ®c
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chÌ ÇÎnh nhÜ ngÜ©i ÇÓi chÃt. NgÜ®c låi, n‰u ngÜ©i môi gi§i Çæng bän bÎ khi‰u nåi thì h†
có th‹ chÌ ÇÎnh ngÜ©i môi gi§i h®p tác ÇÀu tiên nhÜ là m¶t ÇÓi chÃt ÇŒ tam nhân. Trong
bÃt cÙ trÜ©ng h®p nào, quy‰t ÇÎnh cûa ban ÇiŠu trÀn xem ai là ngÜ©i Çã giúp bán hay cho
mÜ§n së là tÓi hÆu ÇÓi v§i tÃt cä khi‰u nåi hiŒn tåi và sau này cûa các bên vŠ thù lao có
tØ thÜÖng vø h®p tác bên trong. (Phê chuÄn 1/97)
2) Khi m¶t Çåi diŒn cho ngÜ©i mua ho¥c ngÜ©i mÜ§n ÇÜ®c ngÜ©i bán hay chû nhà ÇÃt trä
thù lao, không phäi do ngÜ©i môi gi§i Çæng bän, và ngÜ©i môi gi§i Çæng bän, vì Çó, giäm
tiŠn hoa hÒng do ngÜ©i bán ho¥c chû nhà ÇÃt thi‰u và, ti‰p theo các hành Ç¶ng Çó, m¶t
ngÜ©i môi gi§i h®p tác khác cho r¢ng mình Çã giúp bán ho¥c cho thuê. Trong các trÜ©ng
h®p Çó, ngÜ©i khi‰u nåi có th‹ chÌ ÇÎnh ngÜ©i môi gi§i h®p tác ÇÀu tiên là ngÜ©i ÇÓi chÃt
và viŒc hòa giäi có th‹ ti‰n hành không có ngÜ©i môi gi§i Çæng bän ÇÜ®c chÌ ÇÎnh nhÜ
ngÜ©i ÇÓi chÃt. NgÜ®c låi, n‰u ngÜ©i môi gi§i Çæng bän bÎ khi‰u nåi thì h† có th‹ chÌ
ÇÎnh ngÜ©i môi gi§i h®p tác ÇÀu tiên nhÜ là m¶t ÇÓi chÃt ÇŒ tam nhân. Trong bÃt cÙ
trÜ©ng h®p nào, quy‰t ÇÎnh cûa ban ÇiŠu trÀn xem ai là ngÜ©i Çã giúp bán hay cho mÜ§n,
së là tÓi hÆu ÇÓi v§i tÃt cä khi‰u nåi hiŒn tåi và sau này cûa các bên, vŠ thù lao có tØ
thÜÖng vø h®p tác bên trong. (Phê chuÄn 1/97)
3) Khi nào Çåi diŒn ngÜ©i mua ho¥c ngÜ©i mÜ§n ÇÜ®c ngÜ©i mua hay ngÜ©i mÜ§n trä thù
lao và, vì Çó, ngÜ©i môi gi§i Çæng bän giäm tiŠn hoa hÒng do ngÜ©i bán ho¥c chû nhà ÇÃt
thi‰u và, ti‰p theo các hành Ç¶ng Çó, có m¶t ngÜ©i môi gi§i h®p tác khác cho r¢ng mình
là ngÜ©i giúp bán hay cho mÜ§n. Trong các trÜ©ng h®p Çó, ngÜ©i khi‰u nåi có th‹ chÌ
ÇÎnh ngÜ©i môi gi§i h®p tác ÇÀu tiên là ngÜ©i ÇÓi chÃt và viŒc hòa giäi có th‹ ti‰n hành
không có ngÜ©i môi gi§i Çæng bän ÇÜ®c chÌ ÇÎnh nhÜ ngÜ©i ÇÓi chÃt. NgÜ®c låi, n‰u
ngÜ©i môi gi§i Çæng bän bÎ khi‰u nåi thì h† có th‹ chÌ ÇÎnh ngÜ©i môi gi§i h®p tác ÇÀu
tiên nhÜ là m¶t ÇÓi chÃt ÇŒ tam nhân. Trong bÃt cÙ trÜ©ng h®p nào, quy‰t ÇÎnh cûa ban
ÇiŠu trÀn xem ai là ngÜ©i Çã giúp bán hay cho mÜ§n, së là tÓi hÆu ÇÓi v§i tÃt cä khi‰u nåi
hiŒn tåi và sau này cûa các bên vŠ thù lao có tØ thÜÖng vø h®p tác bên trong. (Phê chuÄn
1/97)
4) Khi nào hai hay nhiŠu ngÜ©i môi gi§i Çæng bän cho r¢ng mình có quyŠn ÇÜ®c thù lao
chi‰u theo các danh sách ÇÎa Óc công khai v§i m¶t ngÜ©i bán hay chû nhà ÇÃt ÇÒng š
tham gia vào viŒc hòa giäi (ho¥c xin hòa giäi) và ÇÒng š tuân theo quy‰t ÇÎnh. Trong
trÜ©ng h®p m¶t trong các ngÜ©i môi gi§i Çæng bän Çã ÇÜ®c ngÜ©i bán hay chû nhà ÇÃt trä
thù lao, ngÜ©i môi gi§i Çæng bän khác, v§i tÜ cách ngÜ©i khi‰u nåi, có th‹ chÌ ÇÎnh ngÜ©i
môi gi§i Çæng bän ÇÀu tiên nhÜ ngÜ©i ÇÓi chÃt và viŒc hòa giäi có th‹ ti‰n hành gi»a các
ngÜ©i môi gi§i. (Phê chuÄn 1/97)
B¶ LuÆt ñåo ñÙc ÇÜ®c phê chuÄn næm 1913. ñÜ®c tu chính tåi Çåi h¶i thÜ©ng niên næm 1924,
1928, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1961, 1962, 1974, 1982, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992,
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 và 2001.
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Giäi Thích
ñ¶c giä phäi Ç‹ š Ç‰n các chánh sách sau Çây Çã ÇÜ®c H¶i ñÒng Giám ñÓc cûa HiŒp H¶i QuÓc Gia
chÃp thuÆn:
Khi n¶p ÇÖn thÜa ngÜ©i REALTOR® vŠ m¶t vi phåm Ü§c ÇÎnh cûa B¶ LuÆt ñåo ñÙc, s¿ cáo bu¶c
phäi ÇÜ®c xem nhÜ là do m¶t vi phåm Ü§c ÇÎnh cûa m¶t hay nhiŠu ñiŠu cûa B¶ LuÆt. Có th‹ viŒn
dÅn Tiêu ChuÄn Hành NghŠ Ç‹ cáo bu¶c.
Tiêu ChuÄn Hành NghŠ giúp làm sáng tÕ trách vø Çåo ÇÙc ÇÜ®c Ç¥t ra bªi nhiŠu ñiŠu và bän b° túc,
và không thay th‰ Giäi Thích TrÜ©ng H®p trong Giäi Thích cûa B¶ LuÆt ñåo ñÙc.
Các thay Ç°i trong Tiêu ChuÄn Hành NghŠ hiŒn tåi và các b° túc m§i cûa Tiêu ChuÄn Hành NghŠ
thÌnh thoäng ÇÜ®c chÃp thuÆn. ñ¶c giä nên thÆn tr†ng Ç‹ bi‰t ch¡c là có sº døng các Ãn hành gÀn
Çây nhÃt.

