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QUY TRÌNH GIAO DỊCH  
DỰ ÁN SEOUL ECOHOME 

 
  NỘI DUNG LƯU Ý 

Admin 

Saigontel 

Land 

QUY TRÌNH LOCK SẢN PHẨM & ĐẶT CỌC 

1. Sale check căn, check giá với admin 

2. Sau khi khách chốt căn trên bảng hàng quy định, Sàn liên kết và sale báo lock 

căn trên nhóm. 

3. Khách hàng thực hiện chuyển tiền vào tài khoản Saigontel Land hoặc nộp 

tiền mặt trong vòng 60 phút kể từ khi báo lock căn. Hết 60 phút khách chưa vào 

tiền căn đó sẽ tự động trả lại bảng hàng. 

4. SLK chỉ được phép lock 1 sản phẩm tối đa 2 lần liên tiếp 

5. Sau khi khách chuyển tiền, Admin SLK gửi ảnh chụp UNC/ xác nhận chuyển 

tiền/phiếu thu đến Admin Saigontel Land 

• Đặt cọc: 100 triệu/lô (đất nền);  

                 200 triệu/lô (shophouse) 

• Đặt cọc tối thiểu 20tr/căn và hoàn tiện đủ tiền đặt 

cọc ngay ngày làm việc kế tiếp 

• Thanh toán đợt 1, ký HĐMB/HĐCN theo thông báo 

của CĐT (dự kiến 15/12/2019) 

• Thông tin khách hàng khi ký phiếu đặt cọc là thông 

tin khách hàng trên HĐMB/HĐCN, đề nghị admin 

SLK và Sale gửi thông tin của khách chính xác ngay 

sau khi chuyển tiền cọc. 

Admin 

SLK 

 KÝ HĐCN/HĐMB 

Book lịch ký: Admin gửi mail book lịch ký trước ngày ký 03 ngày làm việc.  Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 6 hàng 

tuần 

- Sáng: Từ 8h30 – 11h30 

- Chiều: Từ 13h30 – 17h00 

Khách 

Hàng 
Địa điểm:  Ban quản lý KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, TP. HP 

Admin 

SLK 

THÔNG TIN BOOK LỊCH KÝ HĐCN/HĐMB GỬI QUA MAIL 

- Thời gian: … giờ … phút …, … ngày … tháng … năm … 

- Họ tên khách hàng 

- Ngày tháng năm sinh 

- CMND, CCCD, Sổ hộ khẩu (SHK): gửi bản chụp/scan/photo 

- Địa chỉ thường trú (địa chỉ ghi trên hộ khẩu) 

- Địa chỉ liên hệ: (gửi thư, thông báo…) 

Tiêu đề Mail: ĐĂNG KÝ LỊCH KÝ HĐMB/HĐCN 

– Mã sản phẩm – Tên khách hàng 
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- Số điện thoại và email của khách hàng   

- Khách vay hay không vay ngân hàng (đối với khách hàng mua Shophouse) 

- Kèm UNC/ xác nhận chuyển tiền thanh toán Đợt 1 

Khách 

Hàng 

HỒ SƠ MANG THEO KÝ HĐCN/HĐMB 

1. CMND bản công chứng  

2. Sổ Hộ khẩu của KH bản công chứng 

3. Đăng ký kết hôn (nếu có) 

Trường hợp khách hàng là vợ chồng nhưng không 

cùng SHK phải kèm theo SHK của mỗi người  

HÌNH THỨC THANH TOÁN  

1. Giá trị HĐCN/HĐMB: chuyển khoản 

2. Thông tin chuyển khoản 

- Số tài khoản: 100001888888 – Ngân hàng TMCP Quốc Dân – CN Hải Phòng 

- Chủ tài khoản: Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng 

- Nội dung: Chuyển tiền: Khách hàng (A) – Thanh toán Đợt ... – Mã sản phẩm – 

dự án Seoul Ecohome 

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 6 hàng 

tuần  

- Sáng: Từ 8h30 – 11h30  

- Chiều: Từ 13h30 – 17h00 

 

     Hà Nội, ngày 20 tháng 11  năm 2019 

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

BẤT ĐỘNG SẢN SAIGONTEL 

 

 


