
STT Mô tả
Người phụ 

trách
Nội dung Lưu ý quan trọng

1
Bước 1: Check 

căn

Admin: 

Anhbv

0974850429

Link check căn: Tại đây

ĐL có thể book căn qua Admin trước khi đi thu cọc,

thời hạn book 2h, sau 2h tự động hủy/hoặc trong vòng

2h có KH mới xác nhận cọc, Admin sẽ báo lại ĐL

book, trong 15p ĐL xác nhận cọc thì căn đó sẽ được

bán cho KH sẵn sàng cọc
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Bước 2: Làm 

Thủ tục đặt 

chỗ- cọc

Hỗ trợ Thủ 

tục: Chidp

0968148922

Chidp@wsl.v

n

- Sau khi KH đồng ý đặt chỗ/cọc:

+ ĐL nhắn tin Xác nhận qua group Zalo "Lock 

Ancora" (Chỉ có Admin và GĐ phụ trách dự 

án của ĐL có trong group, ĐL nào chưa có 

trong Group vui lòng báo lại Chidp

Nội dung: <Tên ĐL>, <tên KH>, đặt cọc/chỗ 

căn <mã căn> số tiền <số tiền>

TH 1: Nộp cọc/chỗ tại WSL: KH Làm thủ tục 

ký Xác nhận nhu cầu Khách hàng và nộp tiền 

tại phòng dự án (Tầng 1 -137 Nguyễn Ngọc 

Vũ) - Nộp tiền mặt

TH 2: - ĐL hướng dẫn KH nộp cọc CK trực 

tiếp TK CĐT

• Đặt tối thiểu 10 triệu/căn. Đủ cọc: 100 triệu/căn. 

* KH mua từ 2 căn, cần viết riêng UNC/GNT (nếu 

CK trực tiếp CĐT)

Chú ý:

Tất cả thông tin trong Phiếu xác nhận nhu cầu khách 

hàng sẽ là thông tin vào Hợp đồng với CĐT và không 

thay đổi 

Thứ thự ưu tiên khi đổi từ chỗ sang cọc:

'+ƯT 1: ưu tiên khách hàng đặt nhiều căn 

 +ƯT 2:  ưu tiên đến số thự tự được viết trên Xác 

nhận giao dịch được Admin xác nhận
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Bước 3: KH 

ký TT Ký quỹ 

và nộp tiền đợt 

1 (10%)

ĐL

- ĐL phải book lịch ký TT Ký quỹ với NV hỗ 

trợ thủ tục Chidp@wsl.vn trước ít nhất 

24h và gửi trước 17h hàng ngày.

'Thông tin của KH mà ĐL bắt buộc phải 

cung cấp khi book lịch ký: (TT phải trùng 

với phiếu xác nhận nhu cầu KH đã ký với 

WSL)

1. Họ và tên (trường hợp có 2 người thì ghi 

rõ 2 người đứng tên)

2. CMND (bản scan/chụp 2 mặt rõ)

3. Hộ khẩu thưởng trú (Scan/chụp trang 

đầu và trang có thông tin ng đứng tên TT ký 

quỹ)

4. Địa chỉ liên hệ để có thể nhận thư tay giờ 

hành chính

5. Số điện thoại KH/ 6. Email

(ĐL Phải gửi đầy đủ thông tin trên)

(Nếu ký TT vào thứ 2 thì hạn gửi mail book ký là 

12h trưa ngày thứ 7 tuần trước liền kề)

Check tiền về TK CĐT trước khi book lịch

- Thời hạn ký: bắt buộc trong vòng 5 ngày kể từ 

khi KH đặt cọc

Hồ sơ KH cần mang theo:

1. Phiếu xác nhận nhu cầu KH đã kí với WSL( ĐL 

thu lại để nộp lại phòng Dự án - Nếu có)

2. CMTND bản gốc

3. Sổ hộ khẩu

Thời gian- Địa điểm Ký quỹ: 

tầng 4, số 13 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

'- sáng: 8h30 đến 11h30

- chiều: 13h30 đến 17h

từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần 

Chứng từ cần nộp lại bản sao cho CVTT:

1. Chứng từ nộp tiền của KH (các đợt)

2. Thỏa thuận ký quỹ ký giữa KH và CĐT
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Thông tin TK 

CĐT

- Chuyển khoản: 

+ Tài khoản: Techcombank KQ 3 Luong Yen 

Sungroup

+ Số tài khoản: 191 3322 9966 996

+ Tại ngân hàng: Techcombank hội sở

 Nội dung: [Tên KH] nộp tiền theo Thỏa thuận ký 

quỹ số [mã căn]/STDA

Ghi chú:

- Tên KH: ghi đầy đủ họ tên

- Mã căn: ghi chuẩn mã căn KH đặt cọc ký quỹ
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Yêu cầu đối 

với ĐL
ĐL

ĐL cần phổ biến lại cho NV của mình về quy 

trình trên

Khi KH thanh toán tiền đợt 1, và khi KH đã 

lấy TT ký quỹ ĐL cần gửi lại cho WSL chứng 

từ để làm căn cứ thanh toán

Mọi trường hợp giao dịch không làm theo quy 

trình trên, cần phải được sự đồng ý bằng văn bản 

của cấp trên của WSL,  WSL sẽ không chịu trách 

nhiệm về những phát sinh ngoài quy trình.

QTGD DỰ ÁN ANCORA RIVERSIDE

(Đối với ĐL làm việc với WSL)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D4gY_wh87xoYBBbKqSDOgp4gDmRg12gcNggqxwkFUzo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D4gY_wh87xoYBBbKqSDOgp4gDmRg12gcNggqxwkFUzo/edit?usp=sharing


6
Lưu ý về tra 

soát thông tin

CVTT và ĐL 

phối hợp 

thực hiện 

đúng

Các bước để thực hiện tra soát (nếu ps):

1.  Gửi mail cho Admin về việc đề nghị tra 

soát: lý do và nội dung tra soát từ nội dung 

gì sang nội dung gì?( gửi kèm ảnh chụp giấy 

nộp tiền/ unc… của giao dịch đó)

2. Admin gửi mail xin phê duyệt sang CĐT

3. Sau khi nhận được sự đồng ý của CĐT thì 

đại lý/ KH mới có quyền tra soát

4. Tra soát xong thì KH/sales gửi lại bản 

chụp hoặc bản scan cho Admin để gửi CĐT 

lưu ý: việc tra soát cho khách hàng phải có xác 

nhận bao gồm dấu và chữ ký của ngân hàng, nếu 

không sẽ không làm thủ tục cho khách hàng mới 

được.


