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I. CĐT và các đơn vị hợp tác
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CĐT của dự án là đơn vị nào?

Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An
(Là Cty thành viên của Công ty CP Đạt Phương)
Địa chỉ: Khu tái định cư Tân Thịnh – Tân Mỹ, phường Cẩm
An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
- Thành lập năm 2002, một trong những đơn vị hàng đầu trong
lĩnh vực hạ tầng xây dựng, thuỷ điện & bất động sản. Vốn điều
lệ Đạt Phương đã đạt gần 450 tỷ đồng. Tính đến hiện tại, doanh
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Công ty CP Đạt Phương là ai?
Định hướng phát triển các sản
phẩm của CĐT trong khu vực

nghiệp này cũng đã triển khai hơn 200 dự án thi công xây dựng
hạ tầng các công trình giao thông, đầu tư xây dựng thuỷ điện &
bất động sản trên cả nước.
- Casamia là dự án BĐS triển khai đầu tiên trong quỹ đất gần
300ha của CĐT tại Tỉnh Quảng Nam.
- Định hướng phát triển các dự án trong khu vực: Bất động sản
sinh thái, kiến trúc xanh, đẳng cấp.
• Thiết kế:
- Kiến trúc: KTS. Võ Trọng Nghĩa
- Nội thất: RAY ARCHITECTURE VIỆT NAM
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Đơn vị thiết kế? Thi công? Quản
lý Dự án? Thiết kế cảnh quan? là
những đơn vị nào?

- Cảnh quan: MIA Design Studio
• Thi công: Thành Quân, Vinaconex25, Tân Việt Á
• Tư vấn giám sát: APAVE Châu Á – Thái Bình Dương
• Quản lý vận hành:
- Khách sạn: Tập đoàn AKARYN
- Khu Đô thị: Big Sky
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Đơn vị phân phối độc quyền

Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (CENLAND)
II. Tổng quan dự án
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Tên dự án?

- Tên pháp lý: Khu đô thị Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP. Hội
An, Tỉnh Quảng Nam
- Tên thương mại: CASAMIA

Vị trí dự án?

Xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, Tỉnh Quảng Nam
- Phía Đông: giáp Sông Đế Võng,
- Phía Tây: quy hoạch Đại học Phan Chu Trinh
- Phía Nam: giáp tuyến đường 38m dẫn lên cầu Cửa Đại;
- Phía Bắc: giáp Kênh nước.

Liên kết vùng của dự án?

• KHU DU LỊCH – VUI CHƠI – GIẢI TRÍ:
- Bãi biển An Bàng
: 05’
- Phố cổ Hội An
: 07’

STT

CÂU HỎI

TRẢ LỜI

-

Rừng dừa Bảy mẫu
Cù Lao Chàm
Montgomerie Links Việt Nam
Sân Golf BRG
Casino Hội An
Vinpearl Nam Hội An
Đà Nẵng
Thánh địa Mỹ Sơn

: 05’
: 15’
: 15’
: 15’
: 10’
: 10’
: 30’
: 60’

• GIAO THÔNG:
- Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
: 40’
- Sân bay Chu Lai
: 60’
- Giao điểm kết nối Nam Hội An - Hội An - Đà Nẵng
• GIÁO DỤC:
- Hệ thống các trường THCS, THPT
công lập
- Trường Quốc tế Hội An
(Hoi An International School – HAIS)
- Trường Quốc tế Singapore
- Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU
- Trường Đại học FPT- Đà Nẵng
- Trường Đại học Du lịch – Đà Nẵng
• Y TẾ:
- Bệnh viện Đa khoa Hội An
- Bệnh viên Đa khoa Thái Bình Dương
- Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức

: 10’
: 10’
: 15’
: 15’
: 15’
: 15’
: 7’
: 7’
: 10’

• MUA SẮM:
- Siêu thị và minimart nằm ở xung quanh : 10’
khu vực phố Cổ và Biển An Bàng
- Chợ dân sinh
: 05’ – 10’
(chợ Tân An, chợ Viên Giác, chợ Bà
Lê, chợ Hội An,…)

8

Quy mô dự án? Mật độ xây
dựng?

• Quy mô: 15,6 ha
- Đất ở ~ 58.506m2 ~ 38,9%
- Đất công trình công cộng ~ 887m2 ~ 0,6%
- Đất công trình TMDV ~ 12.457m2 ~ 8,3%
- Đất cây xanh, mặt nước ~ 45.607m2 ~ 30,3%
- Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật ~ 32.835m2 ~ 21,8%
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• Mật độ xây dựng:
- Đất ở: 45% - 65%
- Đất công trình công cộng: 40%
- Đất công trình TMDV: 40%

9

Phân khu, loại hình BĐS phát
triển?

• 3 phân khu:
- Casa Rivana
- Casa Gala
- Casa Vela
• Các loại hình sản phẩm:
Biệt thự, Đơn lập, Song lập, Shophouse
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Tổng số lượng SP toàn dự án?
Số lượng SP từng loại?

• 216 (lô)
- Biệt thự: 42 (lô)
- Đơn lập: 55 (lô)
- Song lập: 59 (lô)
- Shophouse: 60 (lô)
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Có bao nhiêu lối vào dự án?
Giao thông kết nối đến dự án
bằng những phương tiện nào?

- 2 Cổng khu đô thị kết nối đường giao thông với trục đường
38m;
- 1 Lối vào du thuyền bằng đường thủy
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Hệ thống an ninh tại dự án? Dự
án có hàng rào bao quanh
không?

- Bố trí hệ thống camera an ninh dọc đường phố
- Hàng rào cây xanh ở phía tây, đông nam dự án
- Hàng rào an ninh vào khu BT2 & BT4
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Cơ sở hạ tầng và Tiện ích của
Dự án gồm những gì? Tiến độ
thi công?

• Tiện ích nội khu: 8 tiện ích đặc trưng
(1) Club house
(2) Bể bơi vô cực
(3) 6 Công viên chủ đề
(4) Khách sạn 5*
(5) Bến du thuyền công cộng
(6) Nhà hàng – bar
(7) Spa – gym
(8) Bãi đỗ xe
• Tiến độ thi công: Đã hoàn thành clubhouse, bể bơi, gym, công
viên (T7/2020).

14

Hệ thống nước sạch, nước sinh
hoạt của dự án: Nguồn nước ở
đâu, xử lý như thế nào, hệ thống
lọc như thế nào, làm thế nào
kiểm soát chất lượng nước sạch?

- Toàn bộ dự án được sử dụng mạng lưới cấp nước sạch của
Tp. Hội An;
- Hệ thống Cấp nước chữa cháy được bố trí sẵn ở các đường
giao thông;
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Hệ thống xử lý nước thải đặt ở
đâu? Vận hành như thế nào?

- Bố trí trạm bơm ngầm đặt ở khu vực công viên và được bơm
về trạm xử lý nước thải Cẩm Thanh công suất khoảng
6.700m3/ngđ phía Đông Nam của dự án.
- Nước thải được thu gom từ các căn hộ tự chảy về trạm bơm
qua đường ống và hố ga thu; Trạm bơm được vận hành bán
tự động với 1 bơm công tác và 1 bơm dự phòng.
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Hệ thống xử lý rác thải, cách thu
gom và xử lý rác thải, như thế
nào?

- Đối với khu vực nhà thấp tầng: Đặt các thùng rác nhỏ dọc
theo các tuyến đường, khu cây xanh; thu gom theo giờ chuyển
vào khu tập trung.
- Đối với khu vực dịch vụ nhà hàng khách sạn: bố trí thu gom
rác riêng cho từng khu. Xe chuyên dụng loại lớn tiếp cận đến
chân công trình lấy chất thải rắn và chuyển trực tiếp đến khu
xử lý chất thải rắn của khu vực;
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Tại dự án là đường điện ngầm
hay điện nổi?

Bố trí hệ thống đường điện, viễn thông đi ngầm
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Dự án có hệ thống điện dự
phòng cho toàn khu/từng khu
không?

Bố trí hệ thống máy phát điện dự phòng cho các khu dịch vụ,
khách sạn
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Đường nội bộ rộng bao nhiêu m?

- Lối vào dự án: bề rộng 22m
- Đường nội bộ các khu: bề rộng từ 11m đến 18m
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Chiều rộng mặt sông giữa các
dãy nhà là bao nhiêu?

- Bề rộng mặt nước nhỏ nhất khoảng 20m ở các vị trí khe ngón
tay.
- Các vị trí trung tâm khác từ 30m đến 40m

15
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Cảnh quan dự án trồng những
loại cây nào?

- Hệ thống cây xanh được quy hoạch theo từng phân khu và có
hệ thống tưới tự động.
- Các trục đường qua Shophouse, Song Lập, Đơn Lập lần lượt
là các cây bóng mát như Lộc Vừng, Bằng Lăng Ổi, Cọ Dầu,
Bàng Đài Loan, Dừa, Huỳnh Anh lá nhỏ... các cây chịu cát,
gió và phù hợp với môi trường biển.
- Ngoài ra trang trí tiểu cảnh còn có các cây bụi và hoa như
Hoa Giấy, Hoa Hồng, Ngọc Bút, Nhài, Mẫu Đơn, Rẽ Quạt,
Dáng Bụt, Nguyệt Quế, Dáng Hương, Rong Riềng...
- Trang trí quanh nhà gồm Sử Quân Tử leo, Đai Vàng Leo.
- Trong nhà gồm Thiên Điểu, Mỏ Két, Cúc tầng Ấn Độ phủ
xuống lan can và sau nhà.
- Dừa nước được trồng xung quanh bờ sông.
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III. Sản phẩm
• Diện tích điển hình:
- Biệt thự: 12x25 và 16x25
- Đơn lập: 10x25 và 12x25
- Song lập: 8x25 và 10x25
- Shophouse: 7x25 và 7x23
22

Diện tích điển hình? Mật độ xây
dựng? Số tầng cao quy định?
Chiều cao mỗi tầng?

;
;
;
;

MĐXD 45%;
MĐXD 45%;
MĐXD 53-55%;
MĐXD 65%

• Số tầng cao:
- Shophouse, Song lập
: 3 tầng
- Đơn lập DL1, DL2, DL4
: 3 tầng
- Đơn lập DL3, Biệt thự BT1, BT3, BT5 : 2 tầng + tầng mái
- Biệt thự BT2, BT4
: 2,5 tầng
(KH có thể lựa chọn chuyển sang phương án thiết kế 3 tầng
với mức chi phí do CĐT quy định)
• Chiều cao mỗi tầng: Trung bình 3,2m
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Nhà thiết kế theo phong cách
nào?

Phong cách đặc trưng Hội An
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Khoảng lùi xây dựng trên lô đất
là bao nhiêu?

Áp dụng khoảng lùi 5m đối với các mặt của lô đất tiếp giáp với
chỉ giới đường đỏ đường giao thông nội bộ và mặt nước nội bộ.

Tiêu chuẩn bàn giao Nhà ở của
CĐT như thế nào?

- Tiêu chuẩn bàn giao Nhà ở: Xây thô hoàn thiện mặt ngoài.
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CSH có được tự xây dựng theo
thiết kế/xây dựng tự do hay
không?

- Hiện tại không có chính sách để CSH được tự do xây
dựng/xây dựng theo thiết kế của CĐT.
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Thời gian bảo hành nhà ở là bao
lâu? Sau thời gian bảo hành làm
thế nào để bảo trì?

- Thời gian bảo hành: 24 tháng kể từ ngày CSH tiếp nhận Nhà
ở và thời hạn bảo hành do nhà sản xuất quy định đối với các
thiết bị khác gắn với Nhà ở.
- Sau thời gian bảo hành theo quy định, việc sửa chữa những
hư hỏng thuộc trách nhiệm của CSH, trừ những trường hợp
được các bên thoả thuận khác.
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CĐT có thu phí bảo trì không?

Không thu phí bảo trì Nhà ở
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Mua 2 căn có được đập thông
không?

Được đập thông với điều kiện không được thay đổi thiết kế mặt
ngoài, làm ảnh hưởng tới kiến trúc và quy hoạch chung của dự
án.
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Tường giữa 2 nhà là tường
chung hay riêng? Và dày bao
nhiêu?

Tường riêng, dày 220mm
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Giá dịch vụ thu thế nào? Đơn vị
quản lý khu đô thị?

- CĐT miễn phí dịch vụ ttong 02 năm đầu tiên kể từ khi bàn
giao nhà ở. Đối với 03 năm tiếp theo, thu phí dịch vụ là 5.000
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VNĐ/tháng/m2 đất (chưa VAT). Sau thời gian này, Phí dịch
vụ sẽ được thu căn cứ theo mức chi phí quản lý thực tế và có
thể được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình chi tiêu cho
Khu Nhà ở.
- CĐT thuê Đơn vị quản lý/Tự quản lý đảm bảo phù hợp với
tiêu chuẩn và chất lượng của 1 khu nhà ở đồng bộ, hiện đại
và cao cấp trong thời gian đầu khi khu đô thị chưa đủ điều
điều kiện thành lập BQT.
Hồ bơi, bến tàu thuỷ CĐT có
xây cho cư dân ko?

- Hồ bơi: Gia cố móng (trừ dãy DL3, BT1, BT3, BT5)
- Bến du thuyền (bằng gỗ): CĐT dự kiến sẽ thi công tặng các
dãy SL1,2,3,4; DL1,2,4; BT2, BT4

Vị trí đặt bể nước và bể phốt?

- Bể nước và bể phốt được xây dựng ngầm tại vị trí trong nền
nhà, khu vực cầu thang hoặc ngoài sân vườn khu vực bể bơi
(tùy khu vực).
- Tất cả các bể được đấu nối hoàn thiện với hệ thống hạ tầng
kỹ thuật của dự án và đảm bảo tiện nghi vận hành khi đưa vào
sử dụng.
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CSH có được thay đổi thiết kế
mặt ngoài của nhà ở không?

CSH không được thay đổi/điều chỉnh thiết kế mặt ngoài, chiều
cao của Nhà ở khác với tình trạng ban đầu của Nhà ở; không
được tiến hành thi công, hoàn thiện Nhà ở hoặc các thay đổi
làm ảnh hưởng tới kiến trúc và quy hoạch chung của dự án.
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Chỗ đậu xe hơi và xe máy như
thế nào?

Bố trí bãi đỗ xe hơi, xe khách

31

32

IV. Pháp lý dự án

Dự án đã đủ điều kiện mở bán
35

36

chưa?
Hồ sơ pháp lý dự án gồm những
gì?

Hình thức sở hữu tại dự án?

Dự án Casamia đã đủ điều kiện mở bán.
Hồ sơ pháp lý gồm:
- CV số 5517/UBND-KTN về việc chấp thuận chủ trương đầu
tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở KĐT Võng Nhi do UBND
Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 12/10/2017
- QĐ số 3080/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây
dựng (tỷ lệ 1/500) KĐT Võng Nhi do UBND T.Quảng Nam
cấp ngày 24/08/2017
- CV số 1675/SXD-QLHT về việc xác nhận, đăng tải thông tin
đủ điều kiện huy động vốn KĐT Võng Nhi do SXD Quảng
Nam cấp ngày 14/11/2018
- Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đã tách sổ từng lô).
Lâu dài
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Người nước ngoài/Tổ chức nước
ngoài (Công ty có vốn đầu tư
nước ngoài) có được mua tại dự
án không?

Không được mua Nhà ở tại dự án theo CV số 1716/SXDQLHT ngày 21/11/2018 của Sở Xây dựng Quảng Nam về việc
“không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà
ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Võng Nhi”.
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Khoản 1 Điều 186 Luật Đất đai 2013 có nêu: “Người Việt Nam
định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng có quyền sở hữu nhà
ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì có quyền sở hữu nhà
ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.”
- Điều kiện:
Được công nhận quyền sở hữu nhà ở đối với người Việt Nam
Việt Kiều có được mua tại Dự án định cư ở nước ngoài là phải được phép nhập cảnh vào Việt
không?
Nam và phải có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức mua, thuê
mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh
bất động sản; mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà
ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng
đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép
bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp
luật.

39

Cá nhân nước ngoài kết hôn với
công dân Việt Nam, hoặc kết
hôn với người Việt Nam định cư
ở nước ngoài có được mua nhà
tại dự án không? Hình thức sở
hữu?

Không được mua nhà ở tại dự án. Vì theo quy định của pháp
luật về hôn nhân và gia đình thì tài sản hình thành trong thời kỳ
hôn nhân được coi là tài sản chung, nên để mua nhà ở tại Việt
Nam thì ngoài việc đáp ứng các điều kiện của người Việt Nam
mua nhà ở tại Việt Nam thì cần phải đáp ứng thêm điều kiện
của người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Viêt Nam.
Tuy nhiên, người chồng/vợ là người nước ngoài không đáp ứng
được điều kiện sở hữu nhà theo CV số 1716 của Sở Xây dựng
Quảng Nam.
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Chi phí làm GCN bao gồm
những chi phí gì? Ai sẽ thanh
toán chi phí này?

- Lệ phí trước bạ, lệ phí thẩm định, lệ phí cấp đổi sổ, lệ phí bìa
hồ sơ, lệ phí lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất...(và các CP khác theo
quy định của NN)
- Khách hàng sẽ thanh toán những chi phí này.
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KH mua sản phẩm tại dự án cần
chuẩn bị những loại văn bản,
giấy tờ gì?

• Đối với cá nhân:
- 1 bản sao công chứng Chứng minh nhân dân (thời hạn cấp
không quá 15 năm)/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân.
- 1 bản sao công chứng Hộ khẩu
• Đối với tổ chức:
- 1 bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

STT
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- 1 bản gốc/ sao y Nghị quyết hoặc Biên bản họp của
HĐQT/HĐTV của Công ty về việc quyết định đầu tư mua tài
sản
- Con dấu của tổ chức (để đóng dấu trên hồ sơ)
- 1 bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/
Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực của người đại diện theo
pháp luật của tổ chức đăng ký theo Văn bản thỏa thuận.
- 1 bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp người ký
Hợp đồng không phải là người đại diện theo pháp luật.
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KH đã ký HĐMB nhưng chưa
thanh toán đủ 100%, có nhu cầu
sang tên chuyển nhượng cho
người khác thì thủ tục như thế
nào?

KH cũ và KH mới ra VP công chứng làm Văn bản chuyển
nhượng. Sau đó tự kê khai, nộp thuế. Khi có giấy nộp tiền thì
KH nộp lên CĐT cùng HĐMB, VBCN và các giấy tờ nhân thân
khác để Chủ đầu tư xác nhận việc chuyển nhượng.

KH đã ký VBTT, chưa ký
HĐMB, chưa thanh toán đủ
100% nhưng có nhu cầu sang tên
chuyển nhượng cho người khác
thì thủ tục như thế nào?

Tạo điều kiện cho Khách hàng chuyển nhượng với điều kiện
khách hàng chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán
của hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng.
Thủ tục thực hiện theo chính sách của CĐT, sẽ có hướng dẫn
chi tiết theo từng trường hợp cụ thể.

44

KH đồng sở hữu thì cấp GCN
như thế nào? Khi chuyển
nhượng thì tách như thế nào?

- Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất thì Giấy
chứng nhận được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất của từng người.
- Trên mỗi Giấy chứng nhận ghi thông tin của người được cấp;
dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản
với người khác” đối với trường hợp cùng sử dụng đất và cùng
sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc ghi “Cùng sử dụng đất
với người khác” đối với trường hợp cùng sử dụng đất hoặc
ghi “Cùng sở hữu tài sản với người khác” đối với trường hợp
cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất.
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Thời gian bàn giao dự kiến?

- Shophouse, Song lập, Đơn lập 2,4: Quý III - IV/2020
- Đơn lập 3, Biệt thự
: Quý III - IV/2021
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V. Marketing dự án
46

Website của CĐT?
Hotline dự án?

http://casamiahoian.vn/
0901.36.2288
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Văn phòng bán hàng của CĐT?

Shophouse SH1.1-2 – dự án Casamia
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Nhà mẫu của dự án?

Shophouse SH2.11 – dự án Casamia

STT
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• Ý nghĩa tên dự án:
Casamia = Casa (Ngôi nhà) + Marina (Bến du thuyền)
• Slogan: “Du thuyền tại gia – Sinh thái quanh nhà”
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Ý nghĩa tên dự án?
Slogan của dự án?
Concept truyền thông?
Key point?

• Concept:
- Kho báu vĩnh cửu giữa không gian thanh bình của Hội An
- Với kiến trúc tinh tế trong từng không gian sinh hoạt mở cùng
bến du thuyền riêng tại tư gia, Casamia đem đến trải nghiệm
sống đích thực, xứng tầm thượng lưu, khẳng định khác biệt
độc tôn cho những chủ nhân danh giá.
- Sở hữu biệt thự sổ đỏ vĩnh viễn
VI. Chính sách bán hàng
- Tiến độ thanh toán theo CSBH phát hành từng thời điểm.
- Phương thức thanh toán: bằng vốn tự có hoặc vay ngân hàng
theo gói HTLS từng thời điểm.
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Phương thức và tiến độ thanh
toán như thế nào?
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Ngân hàng nào tài trợ vay vốn
cho dự án?
- Vietcombank, VPBank
KH có được vay vốn của ngân
- KH được vay vốn của ngân hàng khác, tuy nhiên không được
hàng khác không? Nếu vay vốn
hưởng chính sách HTLS của CĐT (nếu có)
của ngân hàng khác, KH có được
hỗ trợ lãi suất không?
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Thời gian vay trong bao lâu? Tỷ
lệ cho vay? Thủ tục vay?

Tuỳ theo CSBH phát hành áp dụng từng thời điểm
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KH không vay vốn ngân hàng,
thanh toán bằng vốn tự có/thanh
toán sớm trước tiến độ được
hưởng chính sách ưu đãi, chiết
khấu như thế nào?

KH thanh toán bằng vốn tự có được hưởng chính sách ưu
đãi/chiết khấu tuỳ theo CSBH áp dụng từng thời điểm
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Có chính sách ưu tiên hoặc ưu
đãi nào đối với KH mua là
CBNV trong Công ty Đại
Phương và các công ty thành
viên trực thuộc không?

Tuỳ theo CSBH phát hành áp dụng từng thời điểm

VII. Quy trình giao dịch
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Đầu mối liên hệ nhận tài liệu và
Ms. Hạnh – 0912.917.318
giải quyết thắc mắc của CenLand
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Đầu mối hỗ trợ ngân hàng, thủ tục Ms. Nhung – 0976.791.067

STT
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- Sau khi Cenland nhận giỏ hàng độc quyền do CĐT phát hành,
Admin ĐL thực hiện báo lock/cọc căn vào group zalo chỉ định
của CĐT mỗi khi phát sinh giao dịch lock/cọc căn.
- CĐT chỉ xác nhận KH đặt chỗ thành công sau khi nhận đủ số
tiền đặt cọc trong quy định của CSBH.
- Admin ĐL đăng ký lịch KH lên ký TTĐC/HĐMB với CĐT
trước ít nhất 02 ngày KH lên VP CĐT ký thủ tục.
(ngày ghi nhận trên TTĐC được xác định là ngày KH đóng
đủ cọc, không phụ thuộc vào ngày thực tế KH lên ký thủ tục).
- CĐT chỉ xác nhận lịch đăng ký KH lên ký thủ tục sau khi đã
nhận đủ các thông tin, bản chụp giấy tờ cần thiết theo quy
định.
KH đặt cọc bằng cách nộp tiền mặt trực tiếp tại VP CĐT, hoặc
chuyển khoản theo thông tin:
- Tên TK: Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An
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Nội dung chuyển tiền và hình - STK:
thức thanh toán khi đặt cọc hoặc
chuyển tiền đợt 1?

113002656068
tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh 10 - TP Hồ Chí Minh

- Nội dung:
[...Tên KH…] nộp tiền đặt cọc/đợt 1 căn […mã căn…]
Casamia

