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QUY TRÌNH XÁC NHẬN GIAO DỊCH 
 

Dự án: GEM CENTRAL 
 

1. Hình thức đặt cọc: 
         

- Đặt cọc gía chính thức 
         

- Số tiền đặt cọc hợp lệ/01 căn: 200.000.000đồng (Hai trăm triệu đồng)./. 
          

- Nhận cọc tối thiểu 50.000.000 đồng ( Năm mươi triệu đồng ), bổ sung đủ 

cọc trong vòng 24h.           

- Toàn bộ khách hàng khi đã xác nhận Đặt cọc/Đặt mua vì bất kỳ lý do gì mà không mua 

nữa, sẽ không được hoàn lại Số tiền đã Đặt cọc trước đó.  

- Hình thức nộp tiền cọc: Chuyển khoản 
        

- Số tài khoản chuyển cọc: 
         

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 
       

TK số: 115 200 999 100 17 tại Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Đông Đô - 

Hà Nội      

Nội dung: Khách hàng Nguyễn Văn A, CMT số………. giữ chỗ căn.............(Ví 

dụ:C1.B2-68-001) dự án Gem Central (SLK/Team……)   

2. Quy trình xác nhận cọc:  

2.1. Thời gian được bán giỏ hàng riêng: Tính từ thời điểm ra hàng đến 09h00 sáng 

28/02/2019. Sau đó sẽ hòa giỏ chung.  

- Đại diện SLK/TM sẽ thay mặt khách hàng xác nhận giao dịch trên group "LOCK 

CĂN GDH 2019" khi thực hiện xác nhận cọc.  

2.2. Quy trình xác nhận giao dịch tại giỏ hàng riêng: 
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SLK/TM nhắn cú pháp xác nhận cọc lên group riêng: "SLK/Team……xác nhận cọc 

căn………, khách hàng …….., CMT…….."   

Tất cả cú pháp xác nhận cọc của các đội phải được Admin Cenland "Ok" thì mới bắt 

đầu báo khách hàng chuyển tiền cọc.   

Thời gian là 15 phút tính từ thời điểm xác nhận cọc, SLK/TM phải chụp chứng từ 

chuyển cọc của khách hàng và bản chụp 02 mặt CMTND của khách hàng đặt cọc 

gửi Admin Cenland. 
  

***Nếu hết 15 phút, Admin Cenland không nhận được đầy đủ: Chứng từ chuyển 

cọc, CMTND bản chụp 02 mặt của khách hàng, thì Admin Cenland có quyền 

bung cọc bán mới. 
  

- SLK hoàn thiện thủ tục đặt cọc tại văn phòng của Cenland Đà Nẵng hoặc Cenland Hà 

Nội trong vòng 24h kể từ thời điểm xác nhận cọc. 

- Tất cả những giao dịch không hoàn thiện thủ tục trong vòng 24h thì sẽ bung cọc 

bán mới.     

* Không hỗ trợ đổi tên khách hàng sau khi đã xác nhận cọc. 
      

- Đối với trường hợp khách hàng ở xa: SLK sử dụng mẫu phiếu xác nhận giao dịch 

(Cenland gửi file pdf), có SLK ký, đóng dấu và có chữ ký tươi của khách hàng chuyển 

về cho Cenland không quá 48h kể từ thời điểm đặt cọc 
  

- Trường hợp khách hàng ở gần: SLK/TM mời khách đến văn phòng Cenland Đà Nẵng 

(Ms Giang) hoặc Hà Nội (Ms Bùi Vân Anh) để làm thủ tục.  

- Không hỗ trợ cho SLK mượn giấy cọc của Cenland mang về cho khách ký. 
    

- Những căn không bổ sung đủ cọc trong vòng 24h, Cenland sẽ bung cọc bán mới, 

đồng thời khách hàng mới - có quyền đặt mua căn đó.  

3. Quy trình xác nhận cọc (Áp dụng đối với Cenland và các đơn vị SLK) 
 

Cú pháp xác nhận cọc như sau: 
      

- Cú pháp xác nhận cọc: "Team/SLK xác nhận cọc căn…….., " 
    

Tất cả cú pháp xác nhận cọc của các đội phải được Admin Cenland "Ok" thì mới bắt đầu 

báo khách hàng chuyển tiền cọc.  

Thời gian là 15 phút tính từ thời điểm xác nhận cọc, SLK/TM phải chụp chứng từ chuyển 

cọc của khách hàng và bản chụp 02 mặt CMTND của khách hàng đặt cọc gửi Admin 

Cenland. 

- SLK hoàn thiện thủ tục đặt cọc tại văn phòng của Cenland Đà Nẵng hoặc Cenland Hà 

Nội trong vòng 24h kể từ thời điểm xác nhận cọc. Mọi trường hợp khách hàng không ký 



giấy cọc thì Admin sẽ không xác nhận và bung bán mới 

- Tất cả những giao dịch không hoàn thiện thủ tục trong vòng 24h thì sẽ bung cọc bán 

mới. 

* Không hỗ trợ đổi tên khách hàng sau khi đã xác nhận cọc. 
     

*NOTE: LƯU Ý QUAN TRỌNG 
        

- Toàn bộ chữ ký trên các hồ sơ đều phải là chữ ký của khách hàng có nhu cầu 

đặt chỗ/đặt cọc, tuyệt đối không được ký thay.   

- Nếu Cenland phát hiện bất kỳ trường hợp nào giả mạo chữ ký khách hàng 

thì NVKD/SLK sẽ không nhận phí/hoa hồng của căn đó, khách hàng xác nhận 

cọc phải trực tiếp đến văn phòng của Cenland để làm thủ tục./. 

- Tuyệt đối không hỗ trợ bất kỳ trường hợp nào đổi tên khách hàng sau 

khi đã xác nhận cọc           

 


