
 

QUY TRÌNH GIAO DỊCH DỰ ÁN ĐỐI VỚI CÁC ĐẠI LÝ 

DỰ ÁN AN BÌNH CITY 

I. Check căn, khóa căn và làm thủ tục: 

1. Check căn: Link update: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XsfzEEdKvuOqGDDI7futb1Qaeu-

X3wPLYmR6kW-qlcU/edit#gid=770451631, Chuyên viên quản lý sản phẩm: Ms. Phạm Thu Trang 

(SĐT: 0968.668.596). 

- Chuyên viên hỗ trợ thủ tục ĐL: Ms. Nguyễn Hồng Vân (SĐT: 0984.332.536, mail: vannh@wsl.vn). 

- Trước khi khóa căn, check qua Ms. Trang. 

2.Xác nhận đặt cọc: Giám đốc ĐL hoặc Admin ĐL nhắn tin xác nhận đồng thời như sau: 

- Xác nhận đặt cọc vào group bao gồm: Giám đốc Đại lý, Admin Đại lý (nếu có), Chuyên viên thủ 

tục, quản lý sản phẩm, Giám đốc phát triển đại lý WSL (chuyên viên thủ tục WSL sẽ tạo group này) 

với nội dung tin nhắn xác nhận đặt mua:<Tên đại lý> xác nhận đặt cọc căn <…> với số tiền là <….>. 

- Xác nhận riêng với Vânnh với nội dung tin nhắn: <Tên đại lý> xác nhận khách hàng <Tên Khách 

hàng> đặt cọc căn <…> với số tiền là <….>. 

Lưu ý:  

- Quản lý sản phẩm (Ms. Trang) sẽ xác nhận căn vào group sau đó Vannh sẽ làm thủ tục cho ĐL 

hoặc Khách hàng của ĐL với những thông tin đã được confirm qua 2 tin nhắn xác nhận trên. 

3. Thủ tục và nộp tiền đặt cọc: 

3.1 Đặt cọc: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho WSL, tối thiểu 20.000.000đ/căn, bổ sung đủ 

100.000.000đ trước 12h ngày hôm sau. 

   Thông tin tài khoản WSL: 

 Tên tài khoản:       CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI SAO TOÀN CẦU 

 Số tài khoản:        19129361256666 

Tại Ngân hàng:     Techcombank - PGD Keangnam - CN Đông Đô 

Nội dung CK: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt cọc căn hộ ….tòa….dự án An Bình City. 

3.2 ĐL có trách nhiệm dẫn Khách hàng đến nộp tiền và làm thủ tục đặt cọc tại Văn phòng WSL trong 

vòng 2h (hai giờ đồng hồ) kể từ khi xác nhận khóa căn qua SMS vào group nêu trên. 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 thỏa thuận giao nhận tiền đặt cọc 

ký giữa ĐL và KH, ĐL có trách nhiệm nộp tiền và làm thủ tục chậm nhất trong vòng 2h (hai giờ đồng 

hồ) 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 và sẽ bị phạt đặt cọc, WSL không có trách 

nhiệm báo lại ĐL. 

4. Địa chỉ, thời gian làm thủ tục và nộp tiền đặt cọc:  

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

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

Thời gian làm thủ tục: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần. 

II. Quy định mức đặt cọc:  



- Đặt cọc theo quy định: 100.000.000 đ/căn.  

III. Trường hợp đặt cọc không đủ (tối thiểu20.000.000 VNĐ/căn) Khách hàng có trách nhiệm bổ sung 

đủ 100.000.000đ trước 12h ngày hôm sau, sau thời gian trên không bổ sung thì khách hàng bị mất số 

tiền đã đặt cọc. 

IV. Quy định ký Hợp đồng mua bán và thanh toán đợt 1 

- Book lịch ký HDMB: Amin Đại lý gửi email cho Ms. Hồng Vân về việc book lịch ký HĐMB cho KH 

trước 17h hàng ngày và trước ngày ký HDMB ít nhất 2 ngày làm việc. Không nhận thêm email book sau 

17h. Nếu KH ký HDMB vào thứ 2 hoặc thứ 3 thì hạn cuối cùng gửi email book lịch ký là 12h trưa ngày thứ 

7 tuần liền trước đó. 

- Thông tin trong email book lịch ký HDMB cho KH bao gồm: 

+ CMND của người đứng tên HDMB 

+ Địa chỉ hộ khẩu thường trú  

+ Địa chỉ liên hệ 

+ Số điện thoại 

+ Email (nếu có). 

- Thời hạn thanh toán tiền đợt một (15% giá trị căn hộ) và ký HĐMB là: trong vòng 07 ngày kể từ 

ngày KH phát sinh đặt mua (trừ Chủ nhật, ngày lễ). 

- Địa điểm ký HĐMB: Tầng 1 – Toà nhà văn phòng (Toà nhà màu trắng cao 3 tầng) dự án Green Stars – 

234 Phạm Văn Đồng. 

- Thời gian làm việc của CĐT: Sáng từ 8h – 12h, Chiều từ 14h – 17h30 Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 

hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ). 

- Hồ sơ mang theo khi KH đi ký HDMB: 

   + Thỏa thuận giao nhận tiền đặt cọc KH đã ký với WSL bản gốc có dấu đỏ (nộp lại cho bộ phận thủ tục 

tại Chủ đầu tư, lưu ý khách hàng bắt buộc phải mang theo giấy thỏa thuận này, nếu KH quên không 

mang, anh chị mời KH vui lòng quay về lấy hoặc hôm sau lên ký). 

+ Chứng minh thư: bản gốc 

+ Sổ hộ khẩu: bản gốc  

+ Đăng ký kết hôn: bản gốc ( nếu hợp đồng đứng tên cả 2 vợ chồng) 

- Hình thức thanh toán đợt 1: 

+ Tiền mặt: Nộp tiền vào Ngân hàng An Bình của CĐT tại địa điểm ký HĐMB. Lưu ý: KH nộp tiền mặt 

đến trước 16h00 (Sau 16h00 ngân hàng không làm việc). 

+ Chuyển khoản:  

• Tên TK: Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội. 

• Số TK: 1161014085086 Tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Hà Nội. 

• Nội dung CK: Nguyễn Văn A nộp tiền đợt 1 cho căn hộ…tòa …. Dự án An Bình City 

- Các bước ký HDMB: 

+  KH đến tại địa điểm nêu trên theo lịch book với Ms. Hồng Vân để làm thủ tục ký HĐMB và thanh toán 

tiền đợt 1 

+ Xuất trình và nộp lại Thoả thuận giao nhận tiền đặt cọc đã ký với WSL cho bộ phận thủ tục của CĐT 

+ KH lấy chứng từ và giấy hẹn lấy HĐMB từ CĐT 

V. Các quy định khác: 



- Thời gian làm việc WSL: Sáng từ 8h – 12h00; Chiều từ 13h30 – 17h30; Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 

hàng tuần trừ ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước. 

- 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 phiếu thu hoặc giấy xác nhận thanh toán đủ tiền đợt 1 + giấy hẹn lấy 

HĐMB). 

 

                                  Người lập 


