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SĐT: 0904 262 885)
Thông tin, tài liệu bán hàng https://cenhomes.vn/my-dinh-pearl/?tai-lieu

Admin

- SLK cung cấp đầu mối làm việc cho Admin, 

Admin sẽ chỉ làm việc với đầu mối được báo từ 

trước, mọi thay đổi phải được thông báo qua email.

- Trường hợp chuyển cọc tại CĐT yêu cầu 

NVKD/SLK chụp và gửi lại phiếu chuyển tiền 

(chứng từ giao dịch) ngay cho Admin và gửi thông 

tin KH (kèm ảnh hộ chiếu và ảnh hộ khẩu) cho 

admin theo mẫu được đính kèm dưới đây

Mẫu thông tin KH Tại đây

4 STK CĐT

- Trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt cọc, KH có trách nhiệm ký hợp đồng mua 

bán  BĐS với CĐT

- Chứng từ mang theo: 

1. Thỏa thuận đã ký với khách hàng có dấu của Cenhomes (nếu cọc qua 

Cenhomes)

2. CMND (Photo) kèm bản gốc

3. Sổ Hộ khẩu (photo) kèm bản gốc

- Khách hàng ký HĐMB và hoàn thiện các thủ tục khác tại CĐT:

 Nộp tiền: tiền mặt/chuyển khoản vào tài khoản CĐT

Nội dung nếu chuyển khoản: Họ và Tên KH- Nộp tiền đợt ...... căn <Mã căn 

chuẩn> tòa .......dự án Mỹ Đình Pearl"

- Số tiền nộp đợt 1 tùy vào chính sách bán hàng tại 

từng thời điểm. Đợt 1 bao gồm cả tiền đã đặt cọc 

trước đó (nếu có)

Lưu ý: NVKD/SLK có trách nhiệm gửi mail cho 

admin  chứng từ chứng minh giao dịch thành công 

ngay sau khi ps. (giấy nộp tiền, trang đầu hợp 

đồng có TTKH, TT CĐT và trang có mã căn+giá 

bán căn hộ, Phiếu tính giá)

NVKD/SLK báo admin lịch ký HĐMB của KH trước ít nhất 3 ngày làm việc.

Admin sẽ chủ động lấy thông tin từ phiếu thông tin KH ở phần đặt cọc để gửi 

CĐT (nếu có), TH có thay đổi thông tin, NVKD/SLK phải báo lại admin để 

kịp thời xử lý.

Nếu ký HĐ vào thứ 2 và thứ 3 thì hạn gửi mail 

book ký là 11h trưa ngày thứ 6 tuần trước liền kề

NVKD/SLK phải đảm bảo TTKH chuẩn xác

Nếu SLK không gửi bảng kê và chứng từ cho 

Admin thì mọi thiếu, sai sót Admin không chịu 

trách nhiệm.

Mẫu bảng kê dự án MDP
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THỦ TỤC ĐẶT CỌC- ưu tiên cọc tại CĐT

THÔNG TIN BOOK KÝ HỢP ĐỒNG

QUY ĐỊNH VV KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN

QUY TRÌNH GIAO DỊCH DỰ ÁN MỸ ĐÌNH PEARL

(NVKD thuộc CEN và các Sàn Liên Kết)

CHECK CĂN

TÀI LIỆU DỰ ÁN 
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Admin1
Check căn link CĐT

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Id7iWtab_7HveZ

mZdI0yd_L8vUgoY0qQlIjaXlGB4ok
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- NVKD/ Sàn Liên Kết check căn trên link chung của CĐT ở phía trên và gọi 

điện cho admin trước khi nhận cọc

- Lock căn/Xác nhận cọc trên group viber "Mỹ Đình Pearl"

- NVKD/ Sàn Liên Kết được phép lock căn 30 phút để làm thủ tục cho KH. 

Sau 30 phút không có ảnh giấy cọc và xác nhận giao dịch admin sẽ unlock.

- Đặt cọc theo quy định: 100,000,000 VNĐ/căn.

'- Phương thức đặt cọc: (ưu tiên đặt cọc tại CĐT)

1. Tại Cen Homes: Tiền mặt/quẹt thẻ: nộp tại 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu 

Giấy

Tên: Công ty cổ phần TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ

STK: 1912.936.125.6666 Techcombank chi nhánh Hà Nội

2. Tại CĐT: + Tiền mặt/ quẹt thẻ : tại văn phòng CĐT

+ Chuyển khoản: Vào tài khoản trực tiếp của Chủ đầu tư.

Nội dung chuyển tiền: " Cenhomes- Họ và Tên KH- số CMT......- Đặt cọc  

<Mã căn chuẩn> dự án Mỹ Đình Pearl"

Nguyễn Thị Hạnh

SĐT: 0986 672 614

(Hanhnt4@cenhomes.vn)

Tầng 1, 137 Nguyễn Ngọc 

Vũ, Cầu Giấy, HN

NVKD/

Admin Sàn Liên Kết

QUY TRÌNH CHỐT PHÍ và THANH TOÁN PHÍ

- Ngày 25 hàng tháng, SLK gửi bảng kê  cho Admin (kèm chứng từ giao dịch 

thành công- nếu chưa gửi trước đó cho Admin)

- Sau 3-5 ngày, Admin sẽ gửi lại bản chốt và Thông báo SLK gửi hồ sơ thanh 

toán qua mail cho SLK

- Cenhomes sẽ thanh toán phí cho SLK từ 7-10 ngày kể từ ngày nhận được phí 

từ CĐT và đủ hồ sơ của SLK.

Admin và SLK7

Công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản dầu khí Việt Nam - SSG. 

(khi chuyển khoản phải ghi đầy đủ cả chữ SSG)

- Địa chỉ: Số 1 Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

- Số TK: 0851000155555

- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Vệt Nam(Vietcombank) - Chi nhánh Hà Thành

(Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Ha Thanh Branch) 

Swift code: BFTVVNVX085

Thời gian làm việc: Giờ hành chính

TH số tiền lớn hơn 300tr, thì bắt buộc phải chuyển khoản và nổi tiền trước khi ký HĐMB
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- NVKD/ Sàn Liên Kết có trách nhiệm báo lại tình trạng ký và thanh toán tiền Hợp đồng (HĐBĐ/ HĐMB) của các căn có giao 

dịch trong ngày cho Admin trước 17h hàng ngày

- Mọi việc phát sinh không theo quy trình trên NVKD/ Sàn Liên Kết phải xin ý kiến phụ trách phát triển Sàn Liên Kết và người 

phụ trách.

- Nếu NVKD/ Sàn Liên Kết tự ý giao dịch không đúng quy trình trên thì phải chịu hình thức kỷ luật của BGĐ và chịu hoàn toàn 

trách nhiệm với mọi hậu quả gây ra.

THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ

Hành chính ST/

Admin Sàn Liên Kết

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

NVKD/

Admin Sàn Liên Kết
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1anM3ZRuSQwf03qpzH8jroFROof0GyIDa7lS_bpDj-Yw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Id7iWtab_7HveZmZdI0yd_L8vUgoY0qQlIjaXlGB4ok
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