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QUY TRÌNH GIAO DỊCH DỰ ÁN HOÀNG CẦU SKYLINE 

I. CHECK CĂN, KHÓA CĂN VÀ LÀM THỦ TỤC: 

1. Check căn: Link update: Tại đây 

- Quản lý sản phẩm:   Ms: Nguyễn Thị Kim Cúc (Quản lý sản phẩm); ĐT: 01663.803.923;   

- Chuyên viên thủ tục hỗ trợ ĐL:  

Ms: Đặng Phương Chi (Chuyên viên thủ tục), ĐT: 0968148922; Email: chidp@wsl.vn 

- Trước khi khóa căn check qua Quản lý sản phẩm 

2. Khóa căn: Khóa căn vào group bao gồm: GĐ ĐL, Admin ĐL, Chuyên viên thủ tục, quản lý sản 

phẩm, GĐ PT ĐL WSL (chuyên viên thủ tục WSL sẽ tạo group này). 

Nội dung tin nhắn khóa căn: “<Đại lý>: <Họ tên khách hàng> CMND số <số CMND> khóa căn <Mã căn hộ> – 

DA <tên dự án> số tiền ……) 

Lưu ý: - Chỉ xác nhận căn và làm thủ tục cho ĐL hoặc Khách hàng của ĐL với những thông tin đã được 

confirm qua group này. 

3. Thủ tục và nộp cọc: 

3.1. Đại lý có trách nhiệm dẫn Khách hàng đến nộp cọc và làm thủ tục đặt cọc tại Văn phòng WSL trong vòng 30’ 

(30 phút) kể từ khi xác nhận. Nếu quá thời gian trên, giao dịch này sẽ tự động hủy, WSL không có trách nhiệm 

báo lại ĐL. 

3.2 Trường hợp lock căn ngoài giờ hành chính, ĐL gửi xác nhận phiếu cọc ký giữa ĐL và KH, ĐL có trách nhiệm 

nộp cọc và làm thủ tục trong vòng 30’ (30 phút) tính từ thời điểm văn phòng bắt đầu làm việc hoặc buổi mở 

bán kế tiếp, tùy theo thời gian nào đến trước. Nếu quá thời gian trên, giao dịch này sẽ tự động hủy, WSL không 

có trách nhiệm báo lại ĐL. 

4. Địa chỉ làm thủ tục và nộp cọc:  

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bất Động Sản Ngôi Sao Toàn Cầu 

P Thủ tục WSL -  Tầng 1, 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Trường hợp ĐL/ KH chuyển khoản vào số TK: 

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI SAO TOÀN CẦU 

- Tài khoản số: 19129361256666 tại NH Techcombank, PGD Keangnam, Chi nhánh Đông Đô 

 Lưu ý: Khi Khách hàng chuyển khoản tiền đặt cọc, ĐL hướng dẫn Khách hàng  ghi rõ và đầy đủ nội dung 

trên Ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền như sau: “<Đại lý>: Khách hàng <Họ tên khách hàng> CMND số <số CMND> 

nộp cọc cho căn hộ <Mã căn hộ> – DA <tên dự án>” 

II. QUY ĐỊNH MỨC ĐẶT CỌC 

Đặt cọc theo quy định: 100.000.000đ/căn. 

Trường hợp đặt cọc không đủ (tối thiểu 20.000.000 VNĐ/căn) Khách hàng có trách nhiệm bổ sung đủ cọc 

100.000.000đ/căn trước 12h sáng ngày hôm sau (Nếu đặt cọc trong ngày T7 thì có thể bổ sung cọc vào ngày T2 

tuần kế tiếp) từ thời điểm xác nhận căn qua group tại mục 2 khoản 1, sau thời gian trên không bổ sung thì khách 

hàng bị mất số tiền đã đặt cọc. 

III. QUY ĐỊNH KÝ HĐMB: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uem7PdFAbifh3yYeb0T_Vm4fg-HM_eFmAh0yZ8AvUxE/edit#gid=20188361
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- Thời hạn thanh toán tiền đợt một và ký HĐ là trong vòng 07 ngày kể từ ngày đặt cọc trừ T7, CN 

- Địa điểm ký HĐMB: Tầng 2 - VP- Công ty CP Tân Hoàng Cầu – 36 Hoàng Cầu – Đống Đa – HN 

- Thời gian làm việc của CĐT: Sáng từ 8h30 – 12h00; Chiều từ 13h30 – 17h30; Thứ 7 chỉ làm việc buổi 

sáng, Nghỉ chiều thứ 7, CN và các ngày lễ theo cơ quan Nhà Nước. 

- Hồ sơ mang theo: 

+ CMT & Hộ khẩu người đứng tên HĐMB  

+ Đơn đăng ký mua căn hộ có dấu treo của chủ đầu tư. 

+ Địa chỉ liên hệ: (Là địa chỉ gửi thư tay có người nhận trong giờ hành chính) 

+ Số ĐT người đứng tên HĐMB 

- KH thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. 

Thanh toán bằng tiền mặt: 

 Nộp tiền mặt tại: Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Tân Hoàng Cầu 

 Địa chỉ: Tầng 2 - VP- Công ty cổ phần Tân Hoàng Cầu – 36 Hoàng Cầu – Đống Đa – HN 

 Thanh toán bằngchuyểnkhoản: 

 Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần Tân Hoàng Cầu 

 Số tài khoản: 1221 008 029 092 

 Tại ngân hàng: TMCP An Bình – Chi nhánh Hoàng Cầu - Hà Nội 

 Nội dung chuyển tiền: Nộp tiền đợt …..mua căn hộ chung cư số ……… thuộc dự án Hoàng Cầu Skyline tại số 36 

Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC: 

- Thời gian làm việc WSL: Sáng từ 8h – 12h00; Chiều từ 13h30 – 17h30; Thứ 7 chỉ làm việc buổi sáng, Nghỉ 

chiều thứ 7, CN và các ngày lễ theo cơ quan Nhà Nước. 

- Đại lý book lịch ký HĐMB với Chuyên viên thủ tục trước 02 ngày. 

- Thông tin KH vào HĐMB sẽ được lấy từ trên đặt cọc của KH, vì vậy Đại lý cung cấp thông tin KH 

thật chính xác ngay từ khi làm thủ tục đặt cọc.  

- ĐL có trách nhiệm gửi mẫu HĐMB, tư vấn đầy đủ cho K/H về HĐMB và Quy trình giao dịch này trước khi 

đưa K/H đi ký HĐMB tại CĐT.  

- ĐL có trách nhiệm báo lại tình trạng ký HĐMB của các căn có giao dịch trong ngày cho Chuyên viên thủ 

tục trước 17h30 hàng ngày (kèm giấy xác nhận thanh toán đủ tiền đợt 1 + giấy hẹn lấy HĐMB) 

                                                                                         NGƯỜI LẬP 

 

 


