
STT Người phụ trách Nội dung Lưu ý quan trọng

Chuyển khoản trực tiếp chủ đầu tư: 

- Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Công Vĩnh 

Phúc

- Số tài khoản:  45510000717299

- Mở tại: BIDV Hòa Bình

- Nội dung: Ông/bà ……. thanh toán tiền đặt chỗ giữ sản phẩm 

số........................ tại Dự Án: Khu Nhà ở Đô thị Khu vực Đồi Hai Đai.

Chi phí chuyển khoản thanh toán do Bên B chịu trách nhiệm thanh 

toán cho Ngân hàng.

- Yêu cầu Khách hàng ký 03 (ba) bộ Xác nhận đặt chỗ (theo mẫu); nộp 

Chứng minh thư Công chứng, Sổ hộ khẩu Công chứng, Ủy quyền nội 

thay (nếu có), Cam kết tài sản riêng (nếu có) và gửi lại Admin ngay sau 

khi đặt chỗ thành công

-  Số tiền đặt chỗ đủ theo quy định: 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng chẵn)

- Trong trường hợp số tiền đặt cọc ít hơn 50 triệu, KH cần bổ sung đủ cọc trong 

vòng 24h

- Ký HĐVV trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt chỗ thành công

- Sau khi CĐT hoàn thiện Hợp đồng sẽ gửi Admin 04 bộ Hợp đồng đã ký 

CĐT, NVKD/ admin SLK nhận bàn giao hồ sơ và đưa khách hàng ký và 

chuyển về cho Admin trong vòng 01 ngày kể từ ngày nhận bàn giao

- Chuyển khoản: 

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG 

VĨNH PHÚC

 Số tài khoản VNĐ  : 45510000717299

Ngân hàng BIDV Hòa Bình

Nội dung chuyển khoản :Ông/bà ……. thanh toán tiền Đợt 1 sản 

phẩm số........................ tại Dự Án: Khu Nhà ở Đô thị Khu vực Đồi 

Hai Đai.

- Các Đợt TT của khách hàng yêu cầu NVKD gửi đầy đủ chứng từ về cho 

Admin (Ảnh chụp UNC, màn hình chuyển khoản…) 

- NVKD Đăng ký với Trợ lý dự án (Lê Văn Chính) trước khi dẫn khách đi tham quan 60 phút, thông tin bao gồm: Tên và 04 số cuối điện thoại của 

khách. NVKD sẽ đi cùng và thực hiện hướng dẫn khách tham quan Dự án theo Nội quy và đúng tác phong do CĐT quy định.

Trợ lý Dự án

1

5

THỦ TỤC LOCK CĂN

- NVKD lock căn trong Group "PARK HILL THÀNH CÔNG VĨNH PHÚC" theo cú pháp: Team/Siêu thị hoặc Tên SLK lock căn…………

- NVKD xác nhận cọc trong Group "PARK HILL THÀNH CÔNG VĨNH PHÚC" theo cú pháp: Team/Siêu thị hoặc tên SLK xác nhận cọc căn……..số 

tiền

(Mỗi căn hộ được lock căn trong vòng 30 phút. Sau 30 phút tự động unlock. Trong trường hợp có đơn vị khác lock đè, đơn vị lock số 1 được lock 15 

phút, sau đó chuyển quyền lock cho đơn vị lock thứ 2)

THAM QUAN DỰ ÁN

4 Admin

HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐỢT 1

3 Admin

THỦ TỤC BOOK KÝ HĐVV

2 Admin

THỦ TỤC ĐẶT CHỖ

Admin

QUY TRÌNH GIAO DỊCH DỰ ÁN PARK HILL THÀNH CÔNG VĨNH PHÚC


