
STT Người phụ trách Nội dung Lưu ý quan trọng

Check căn online http://nghemoigioi.vn/bang-hang/an-binh-city/

Thông tin, tài liệu bán hàng http://nghemoigioi.vn/portfolio/an-binh-city/

Admin:

- NVKD/ Sàn Liên Kết check căn và thanh toán 

trực tuyến trên nghemoigioi.vn
• Đặt cọc tối thiểu 20 triệu/căn

Nguyễn Thị Hà Video hướng dẫn thanh toán trực tuyến:
• Bổ sung đủ 100 triệu/căn trước 12h ngày hôm 

sau.

SĐT: 0989 601 580 https://nghemoigioi.vn/tro-giup/?id=49
• TT đợt 1 ký HĐMB trong vòng 7 ngày từ ngày 

phát sinh đặt cọc

Email: Hant6@cengroup.vn • Thông tin khách hàng khi thanh toán trực tuyến 

là thông tin vào HĐMB

Hàng ngày, HCST gửi mail book lịch ký trước 17h và 

trước ngày ký 2 ngày làm việc. Không nhận thêm mail 

book ký sau 17h.

- Họ tên khách hàng; năm sinh

- CMND/hộ chiếu (số , ngày cấp, nơi cấp) kèm

CMND photo của KH

- Địa chỉ thường trú (địa chỉ ghi trên hộ khẩu, ảnh/

photo nếu có)

- Địa chỉ liên hệ :  (gửi thư tay, thông báo, ….)

- Số điện thoại và email  của khách hàng (bắt buộc 

phải cung cấp)   

1. Thoả thuận giao nhận đã ký với CEN (Nộp lại cho 

bộ phận thủ tục của CĐT)

KH tuyệt đối không được quên Thỏa thuận giao 

nhận đã ký với CEN

2. CMND của KH
Trường hợp ko có giấy này mời KH về lấy hoặc 

hôm sau quay lại

3. Sổ Hộ khẩu của KH

Thời gian làm việc:

- Sáng: Từ 8h00 - 12h00

- Chiều: Từ 1h30 - 17h30

- Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần

1. Tiền mặt: Phòng kế toán tầng 1 - tòa nhà văn 

phòng - 243 Phạm Văn Đồng

KH nộp tiền mặt đến trước 11h00 sáng và trước 

16h00 chiều

(Sau giờ này ngân hàng ko làm việc)

2. Chuyển khoản: 

• Tên TK: Tập đoàn Geleximco - Công ty CP

• Số TK: 100 854 6675 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Hà Nội SHB - CN Trung Hòa Nhân Chính

• Nội dung CK: Nguyễn Văn A nộp tiền đợt 1 

căn…tầng…tòa….dự án An Bình City

- KH đến tại địa điểm nêu trên theo lịch book 

với admin để làm thủ tục ký HĐMB và thanh 

toán tiền đợt 1

- Xuất trình và nộp lại Thoả thuận đặt cọc đã ký 

với CEN cho bộ phận thủ tục của CĐT

- KH lấy chứng từ và giấy hẹn lấy HĐMB từ 

CĐT
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NVKD

NVKD

HỖ TRỢ/ XỬ LÝ ĐƠN TỪ CHO KHÁCH HÀNG

8

BOOK LỊCH KÝ HĐMB

Hành chính ST

Admin sàn liên kết
4

THÔNG TIN BOOK LỊCH KÝ HĐMB

HỒ SƠ MANG THEO KÝ HĐMB
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ĐỊA ĐIỂM KÝ HĐMB

NVKD

HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐỢT 1
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QUY TRÌNH GIAO DỊCH DỰ ÁN AN BÌNH CITY

Tầng 1 – Toà nhà văn phòng (Toà nhà màu trắng cao 3 

tầng) dự án Green Stars – 234 Phạm Văn Đồng 

(Nếu ký HĐ vào thứ 2 và thứ 3 thì hạn gửi mail 

book ký là 11h trưa ngày thứ 7 tuần trước liền 

kề)

Admin

NVKD

1

2

Hành chính ST

Admin sàn liên kết
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Phòng thủ tục, Tầng 1, 137 

Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, 

Hà Nội

CHECK CĂN

Project Manager

Nguyễn Đức Chính

SĐT: 093 968 3333

Email: chinhnd@stda.vn

TÀI LIỆU DỰ ÁN

THỦ TỤC ĐẶT CỌC
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https://nghemoigioi.vn/tro-giup/?id=49


- Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân

Mẫu đơn: Click here

- Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân

NVKD hướng dẫn khách hàng viết đơn, gửi cho Admin và hoàn thiện thủ tục, yêu cầu:

Sau khi đơn của Khách hàng được Phê duyệt, Khách hàng (chính chủ) lên làm thủ tục ký HĐMB tại văn 

phòng CĐT, mang theo đơn xin đổi tên đã được phê duyệt.

NVKD hướng dẫn khách hàng viết đơn, gửi cho Admin và hoàn thiện thủ tục, yêu cầu:

NVKD hướng dẫn khách hàng viết đơn, gửi cho Admin và hoàn thiện thủ tục, yêu cầu:

-  Đơn xin đổi tên người vào HĐMB: đầy đủ chữ ký khách hàng, xác nhận của NVKD

A. Trường hợp khách hàng xin đổi tên người vào Hợp đồng (trường hợp chưa chuyển cọc CĐT):

NVKD hướng dẫn khách hàng viết đơn, gửi cho Admin và hoàn thiện thủ tục, yêu cầu:

1. Đơn đề nghị xin đổi tên người vào HĐMB (bản gốc): đầy đủ chữ ký khách hàng, xác nhận của NVKD

NVKD

- CMND (bản gốc)

Trường hợp khách hàng chuyển tên cho người không chứng minh được quan hệ nhân thân thực 

hiện theo quy định của sàn

B. Trường hợp khách hàng xin đổi tên người vào Hợp đồng (trường hợp đã chuyển cọc CĐT):

Sau khi đơn của Khách hàng được Phê duyệt, Khách hàng (chính chủ) lên làm thủ tục ký HĐMB tại văn 

phòng CĐT, mang theo đơn xin đổi căn đã được phê duyệt.

Mẫu đơn: 

- Đơn đề nghị xin đổi căn (bản gốc): đầy đủ chữ ký khách hàng, xác nhận của NVKD

Mẫu đơn: Click here

Mẫu đơn: Click here

C. Trường hợp khách hàng xin đổi căn (trường hợp chưa chuyển cọc CĐT):

- Giấy cọc đỏ (bản gốc)

- CMND

Trường hợp khách hàng chuyển tên cho người không chứng minh được quan hệ nhân thân thực 

hiện theo quy định của CĐT

- Giấy cọc đỏ (bản gốc)

- Giấy cọc đỏ (bản gốc)

- Đơn đề nghị xin đổi căn: đầy đủ chữ ký khách hàng, xác nhận của NVKD

D. Trường hợp khách hàng xin đổi căn (trường hợp đã chuyển cọc CĐT):

2. Sau khi đơn của Khách hàng được Phê duyệt, Khách hàng mới (chính chủ) lên làm thủ tục và mang 

theo:

- Giấy cọc đỏ (bản gốc)
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