
 

QUY TRÌNH GIAO DỊCH MUA CĂN HỘ TẠI DỰ ÁN THE ZEI. 

TT Nội dung Thời gian 

I Quy trình đặt cọc  

Bước 1 Sales chốt giao dịch với Khách hàng, Khách Hàng chuyển tiền cọc 

theo quy định của chủ đầu tư. 

Theo phát sinh 

Bước 2 Admin đơn vị phân phối chuyển thông tin KH và đặt lịch ký Hợp 

đồng đặt cọc với Phòng TT-CSKH.  

Theo phát sinh 

(ưu tiên trước ½ 

ngày làm việc) 

Bước 3 Khách hàng ký hợp đồng đặt cọc. Các sàn lưu ý báo trước với 

khách hàng các giấy tờ cần chuẩn bị và quy định về thủ tục ký cọc: 

 -   Mẫu HĐ đặt cọc (Lưu ý giải thích với khách hàng giá trên 

HĐĐC là giá chào bán) 

- Thủ tục ký cọc được thực hiện khi khoản tiền đặt cọc đã báo 

có trên tài khoản của chủ đầu tư. 

- Thời hạn ký HĐMB: 7 ngày làm việc. 

- Khách hàng mang chứng minh thư bản gốc để đối chiếu. 

Theo lịch hẹn/ 

theo phát sinh. 

Bước 4 Bàn giao hợp đồng đặt coc. 

Lưu ý: 

- Hợp đồng chỉ bàn giao cho chính chủ. KH mang theo CMT 

khi đến nhận. 

- Khi ký HĐMB, Chủ đầu tư sẽ thu lại bản HĐĐC này. 

03 ngày làm việc 

II Quy trình ký HĐMB  

Bước 1 Sales chốt thủ tục với Khách hàng. Thống nhất toàn bộ các nội 

dung có liên quan đến Hợp đồng Mua bán bao gồm: 

- Mẫu HĐMB. 

- Chính sách bán hàng, phiếu tính giá. 

- Đặc điểm căn hộ.  

Theo thời hạn đặt 

cọc. 

Bước 2 Khách hàng chuyển tiền thanh toán đợt 1 của HĐMB Theo phát sinh  

Bước 3 Admin đơn vị phân phối chuyển thông tin KH và đặt lịch ký Hợp 

đồng mua bán với Phòng TT-CSKH.  

Trước 01 ngày 

làm việc 

Bước 4 Khách hàng ký HĐMB. Các sàn lưu ý báo trước với khách hàng 

các giấy tờ cần chuẩn bị và quy định khi ký HĐMB: 

- Thủ tục ký HĐMB được thực hiện khi khoản thanh toán đợt 

1 đã báo có trên tài khoản của chủ đầu tư. 

- Thời hạn ký HĐMB: Theo thời hạn đặt cọc. 

- Khách hàng mang 01 bộ bản sao công chứng chứng minh 

thư, hộ khẩu thường trú còn hạn 06 tháng.  

Theo lịch hẹn 

Bước 5 Bàn giao HĐMB. 

Lưu ý: 

- Hợp đồng chỉ bàn giao cho chính chủ. KH mang theo CMT 

khi đến nhận. 

07 ngày làm việc 



- KH lưu ý bảo quản HĐMB. Hợp đồng mất sẽ không được 

cấp lại. 

III Quy trình phối hợp với Ngân hàng hỗ trợ KH vay vốn giải 

ngân đợt 1 của HĐMB. 

 

Bước 1 Sales chốt thủ tục với Khách hàng, Ngân hàng thống nhất phương 

án vay vốn.  

Theo phát sinh  

Bước 2 Khách hàng ký HĐMB (theo quy trình ký HĐMB ở mục II) và cam 

kết theo mẫu của Chủ đầu tư. 

Theo hạn quy 

định  

Bước 3 Phòng TT-CSKH chuyển thông tin và HĐMB của khách hàng cho 

ngân hàng.  

03 ngày làm việc 

Bước 4 Ký cam kết 3 bên giữa NH, KH, CĐT. 02 ngày làm việc 

Bước 5 Ngân hàng giải ngân. 04 ngày làm việc 

IV Quy định đối với căn hộ bàn giao thô  

 KH ký HĐMB. Với căn nhận bàn giao thô KH sẽ ký thêm các hồ 

sơ:  

- Phụ lục 06 quy định các vấn đề liên quan đến bàn giao thô.  

- Quy trình nhận bàn giao thô. 

- Đơn đề nghị nhận thô. 

Theo phát sinh  

Thời 

gian: 

- KH nộp hồ sơ thiết kế 31/5/2020. 

- Điều chỉnh và duyệt thiết kế, ký Hợp đồng thi công hoàn 

thiện: 31/7/2020. 

- Nhận bàn giao căn hộ thô: 15/8/2020- 15/10/2020. 

- Thời hạn hoàn thiện căn hộ: 05/02/2020. 

 

Các quy 

định 

chính 

Trường hợp KH nhận thô chậm hoàn thiện căn hộ bị phạt 

1tr/ngày chậm hoàn thiện. Thời gian chậm tối đa là 30 ngày, 

sau đó chủ đầu tư có quyền tự chủ động hoàn thiện phần còn 

lại của căn hộ. 

Trường hợp KH nhận thô nhưng không hoàn thiện, chủ đầu 

tư sẽ chủ động hoàn thiện căn hộ theo thiết kế và trang thiết 

bị của căn hộ theo tiêu chuẩn bàn giao. Khi đó giá bán căn 

hộ sẽ được điều chỉnh tăng 7tr/m2 

 

 

Lưu ý chung: 

- Các trường hợp phát sinh (đổi căn, đổi tên, xin gia hạn thanh toán đợt 1), khi có phê 

duyệt của CĐT mới được đưa khách hàng đến phòng TT&CSKH làm thủ tục. 

- Khách hàng trước khi đến làm thủ tục phải được cung cấp, xem và được giải thích 

trước tất cả các thắc mắc liên quan đến nội dung Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng mua 

bán, Phụ lục 6 (đối với các căn lựa chọn bàn giao thô), các biểu mẫu liên quan khác. 


