
STT Nội dung Lưu ý quan trọng

Giám đốc dự án: Phạm Đức Hùng - 090 383 6666

Trợ lý GĐDA: Vũ Liên Hương - 0962 313 627

Admin: Ms Nguyệt - 0916 546 092

-Cú pháp lock căn: <Đơn vị> Lock căn <Mã căn>

-Khi Admin xác nhận lock, Đơn vị được phép lock căn 30 phút để 

làm thủ tục cho KH. 

Sau 30', nếu đơn vị không làm thủ tục đặt cọc, tự động unlock căn 

đó không cần thông báo lại. 

 + Đặt cọc theo quy định: 200,000,000VNĐ/căn.

 + Đặt cọc tối thiểu: 50,000,000 VNĐ/căn.

Bổ sung đủ cọc trong vòng 24h hoặc trước 12h ngày kế tiếp.

Hình thức cọc: Cọc Chủ Đầu Tư

  + Tên TK: Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Sunshine

  + Số Tài Khoản: 020052088268 - NH Sacombank - CN Thủ Đô

Nội dung CK: [Tên Khách hàng]  [CMT] Đặt cọc [Mã căn] Dự án 

Sunshine Crystal River

Sau khi KH đủ cọc (200 triệu), Trong vòng 7-10 ngày tiến hành ký Hợp 

đồng bảo đảm/Hợp đồng mua bán (HĐBĐ/HĐMB) theo quy định. 

(Trong trường hợp ngày thanh toán trùng với ngày nghỉ/ngày lễ thì KH 

được gia hạn thanh toán sang ngày làm việc đầu tiên sau ngày 

nghỉ/ngày lễ)

+ NVKD book lịch ký HĐMB với admin trước ngày khách lên ký 2 ngày 

làm việc

+ NVKD gửi thông tin khách hàng theo mẫu thông tin book ký từ admin

 Yêu cầu NVKD cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác, bao gồm: 

• Ảnh chụp rõ nét CMT & Hộ khẩu người đứng tên HĐMB 

• Địa chỉ liên hệ: (địa chỉ gửi thư tay có người nhận trong giờ hành 

chính) 

• Số ĐT người đứng tên HĐMB, email.

• Ngày ký
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THỦ TỤC BOOK KÝ HĐMB

+ Sau khi KH hoàn thành thủ tục Cọc/ ký Hợp đồng thành công, yêu cầu NVKD gửi ảnh chụp chứng từ liên quan: Giấy cọc, HĐBĐ/HĐMB, Giấy nộp tiền, 

Giấy hẹn,… cho Admin. 

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

YÊU CẦU ĐỖI VỚI NVKD
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QUY TRÌNH GIAO DỊCH THẤP TẦNG DỰ ÁN SUNSHINE CRYSTAL RIVER
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TÀI LIỆU DỰ ÁN 

Thông tin liên hệ
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THỦ TỤC LOCK CĂN + ĐẶT CỌC


