
STT Quy trình Nội dung Ghi chú
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Đầu mối hỗ 

trợ

- Giám đốc DA: Mr. Nguyễn Như Việt - 0904701444

- Admin DA: Phạm Thị Hoài - 0969159919
Link check: 

2 Check/ cọc

- NVKD/SLK lock/cọc căn trong Group LOCK CĂN theo cú pháp: Team/Siêu 

thị hoặc Tên SLK lock/cọc căn…………

=> Do bảng hàng chung nên admin xác nhận lock sau khi CĐT xác nhận 

lock cho CEN, không lock đè

=>  Mỗi căn hộ được lock căn trong vòng 30 phút. Sau 30 phút không có 

ủy nhiệm chi chuyển tiền cọc tự động unlock

=> Lưu ý: Trường hợp xác nhận đặt cọc nhưng không CK vào TK CDT sẽ 

bị phạt số tiền xác nhận cọc và không được xác nhận cho các lần lock tiếp 

theo

• Cọc đủ 50 triệu/căn

* Chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản CĐT:

Tên Tài khoản (Account name) :  Công ty Cổ phần HBI 

Số Tài khoản ( Account number):19125209866666

Mở tại ngân hàng (Bank) : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 

(Techcombank) - Chi nhánh: Hội Sở

Nội dung chuyển tiền: Đặt cọc căn hộ [mã căn hộ] của Khách hàng [Tên KH] [Số CMND] dự 

án Imperia Smart City (ISC)
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Quy định về 

thời gian ký 

TTĐC/ 

HĐMB

- Khách hàng chỉ ký được TTĐC/ HĐMB khi tiền đã nổi ở tài khoản CĐT.

- Ngay sau khi đại lý và QLSP xác nhận cọc, KH cần nộp đủ tiền đặt cọc (gọi 

là T+0).

- Chậm nhất sau 01 ngày làm việc kể từ ngày đủ tiền đặt cọc, hạn cuối KH cần 

tới ký TTĐC (gọi là ngày T+1).

- Chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày đủ cọc, KH cần nộp tiền đợt 1 và ký 

HĐMB (gọi là T+7).

* Tất cả các trường hợp quá hạn ký TTĐC/ HĐMB đều phải có đơn xin và 

được CĐT phê duyệt mới được ký tiếp, nếu không được phê duyệt thì KH sẽ 

bị MẤT CỌC.

* Mẫu đơn: 

https://drive.google.com/drive/folders/14rULrcXmZL_OxCUlnmEsCwV33UYri3Wz

* Quy trình tiếp nhận đơn từ:

(1) KH và CEN điền, ký, đóng dấu vào mẫu Văn bản đề nghị (VBDN) gia hạn ký TTĐC/ 

HĐMB/ đổi tên/ đổi căn - > gửi bản cứng để làm cơ sở trình xin ý kiến phê duyệt của CĐT.

(2) Chậm nhất sau 02 ngày nhận được VBDN bản gốc gửi, CĐT sẽ trả lời cho CEN về kết quả 

xin phê duyệt.

(3) Trên VBDN của KH phải còn phần ký, đóng dấu của CEN. Yêu cầu dấu của CEN là dấu 

tròn (không đồng ý dấu treo)

*Nơi nhận đơn: Nhung - 0396231194 – CV điều phối Phòng Kinh doanh Mikhome
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Giấy tờ 

chuẩn bị khi 

mang theo ký 

TTĐC/ 

HĐMB

* Khi ký TTĐC: (mang theo bản gốc)

- KH là cá nhân, gồm:

(1) CMT/ thẻ căn cước cá nhân.

(2) Sổ hộ khẩu có tên của tất cả những người đứng tên bên mua trong Hợp 

Đồng Mua Bán

- KH là doanh nghiệp, gồm:

(1) Giấy đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

(2) CMT/ thẻ căn cước của người đại diện doanh nghiệp.

Nếu người đại diện doanh nghiệp không có tên trong ĐKKD thì phải có ủy 

quyền hợp pháp.

* Khi ký HĐMB: (mang theo bản gốc)

- KH là cá nhân, gồm:

(1) CMT/ thẻ căn cước cá nhân.

(2) Sổ hộ khẩu có tên của tất cả những người đứng tên bên mua trong HĐMB

- KH là doanh nghiệp, gồm:

(1) Giấy đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

(2) CMT/ thẻ căn cước của người đại diện doanh nghiệp.

(3) Văn bản ủy quyền của Khách hàng cho Người đại diện ký kết HĐMB nếu Người đó không 

phải là Người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (01 bản gốc).

Book ký trước 02 ngày làm việc cho admin hoaipt2@cenland.vn, form: 

https://drive.google.com/drive/folders/1UBZ6Jl4GL8QsBhBvSjgDnwzuUmseeIvH
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Địa điểm ký 

HĐMB

* Địa điểm: 

VPHB Imperia Smart City, Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội

* Thời gian:

Giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 6

- Sáng: Từ 8h đến 12h;  Chiều từ 13h30 đến 17h30

QUY TRÌNH GIAO DỊCH IMPERIA SMART CITY


