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QUY TRÌNH GIAO DỊCH DỰ ÁN ECO GREEN CITY 

1. CHECK VÀ LOCK CĂN: 

- Người phụ trách check căn và đặt cọc HoàiPT (P.dự án); ĐT:0969.15.9919; Mail: hoaipt2@wsl.vn 

- Update qua link, check lại hoaipt2 trước khi nhận cọc khách hàng. 

2.  ĐẶT CỌC: 

- Đặt cọc theo quy định: 50.000.000đ/căn. Trong trường hợp đặt cọc không đủ (không dưới 

10.000.000 VNĐ) khách hàng có trách nhiệm bổ sung đủ cọc trong vòng 24h. 

- Thời hạn K/H thanh toán đợt1 và ký HĐMB với CĐT là trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt cọc. 

- Đối với trường hợp Nhân viên kinh doanh đi thu cọc tại nhà Khách hàng hoặc thu cọc tại dự án 

(Khách hàng không đến trực tiếp tại Sàn WSL) phải xác nhận bằng tin nhắn với nội dung: “NVKD <…tên 

NVKD...> - Team <…> - ST/World <…> đã nhận đặt  cọc căn <…ký hiệu căn hộ…> thuộc tòa <…> 

của Khách hàng  <…tên khách hàng…> với số tiền <….> đồng”  

NVKD có trách nhiệm nộp tiền về công ty sau 01h kể từ khi nhắn tin XNGD cho Admin, quá thời gian 

giao dịch sẽ tự động hủy mà không báo lại. 

Trường hợp thu cọc căn ngoài giờ hành chính, NVKD sau khi xác nhận GD có trách nhiệm nộp cọc và 

làm thủ tục trong vòng 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, mà không cần 

thông báo lại. 

- 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: “Khách hàng <Họ tên khách hàng> CMND số <số CMND> nộp cọc 

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

3. ĐẶT CỌC DKNH: 

- Đặt tối thiểu 10.000.000 đ/ căn. Trong thời hạn 48h đặt cọc có điều kiện ngân hàng, nếu có K/H 

khác muốn đặt cọc thì Công ty sẽ thông báo với NVKD. NVKD có 30 phút để thông báo cho K/H đã đặt 

cọc có điều kiện ngân hàng để ra quyết định có chuyển cọc hay không, nếu có trong vòng 06 tiếng NVKD 

phải báo khách lên chuyển sang cọc thẳng, nếu K/H  không confirm chuyển cọc thẳng (qua tin nhắm, 

email…) thì Quyền ưu tiên sẽ dành cho K/H sẳn sàng đặt cọc thẳng. 

- Đối với những KH đặt cọc điều kiện ngân hàng bằng QUẸT THẺ nhưng không mua được căn hộ, 

Công ty sẽ trả lại tiền đặt cọc DKNH cho K/H và thu phí 2,2% Số tiền K/H đã đặt. 
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4. KÝ HĐMB: 

- Địa điểm ký HĐMB: Tầng 2,  ố 39, phố Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội  

- Khi đến ký Hợp đồng mua bán, Khách hàng cần mang theo: 01 bộ Chứng minh thư nhân dân và 

Sổ hộ khẩu (tất cả đều photo có chứng thực) + Chứng từ đã nộp tiền đợt 1 qua Ngân hàng. 

-  au khi ký HĐMB, K/H cầm phiếu hẹn lấy HĐMB. K/H sẽ nhận lại 01 bản HĐMB sau 5-7 ngày. 

Nếu lãnh đạo CĐT có mặt ở Công ty thì K/H có thể được nhận HĐ ngay. 

- Thanh toán  tiền mua căn hộ bằng hình thức chuyển khoản, hoạc nộp tiền mặt vào tài khoản ngân 

hàng của Chủ đầu tư, K/H chuyển khoản trước 01 ngày, cầm theo Ủy nhiệm chi or giấy nộp tiền vào TK 

Chủ đầu tư lên ký HĐMB. 

Số Tài khoản CĐT: 

 Tên chủ tài khoản:  C N  T  TNHH BẤT ĐỘN   ẢN VÀ     DỰN  V  T H N  

 Tài khoản VNĐ : 000466268888 

 Ngân hàng  : Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô, PGD Cầu 

Giấy 

- Thời gian làm việc của Chủ đầu tư: 

+ Làm việc theo giờ hành chính: Sáng từ 9h đến 16h30 các ngày trong tuần, nghỉ chiều Thứ 7, ngày Chủ 

nhật và các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước. 

5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NVKD  

- Tư vấn đầy đủ cho K/H về HĐMB và Quy trình giao dịch này trước khi K/H ký HĐ. 

- Mọi việc phát sinh không theo quy trình trên phải xin ý kiến AM và Người phụ trách. 

- Nếu NVKD tự ý giao dịch không đúng quy trình trên thì phải chịu hình thức kỷ luật của BGĐ và 

hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hậu quả gây ra. 

- Photo hoặc chụp ảnh lại các chứng từ, bao gồm: 

 Chứng từ đóng tiền của khách hàng (Giấy nộp tiền + Giấy xác nhận thanh toán tiền đợt 1) 

  Trang đầu + Trang cuối của HĐMB hoặc Giấy hẹn trả HĐMB (đối với trường hợp KH chưa được 

CĐT trả 01 bản HĐMB)                                                                                  


