
STT QUY TRÌNH NỘI DUNG PHỤ TRÁCH NOTE

PM dự án: Mr Hùng - 090 383 6666

Trợ lý dự án: Ms My - 093 125 6669

Trợ lý dự án: Ms Hương - 096 231 3627

Admin Dự án - Mr Đức - 098 120 0707

Ø SỐ TIỀN ĐẶT CỌC: 50.000.000 VNĐ 

Bổ sung trong 24 tiếng kể từ ngày cọc đầu tiên

Cú pháp lock:

TEAM/SIÊU THỊ - LOCK MÃ CĂN ............

Lock căn trong 120p, sau thời gian 120p không có xác nhận đặt cọc thì căn hộ tự động 

unlock mà không cần báo trước

1. KH nộp tiền cọc trực tiếp vào tài khoản của CĐT tại sảnh tầng 1, số 14 Láng Hạ - 

Tại Ngân hàng Seabank 

Người thụ hưởng: Công ty TNHH thương mại và sản xuất hàng xuất khẩu Ngân Anh

hoặc

2. KH chuyển khoản theo thông tin sau:

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH thương mại và sản xuất hàng xuất khẩu Ngân Anh

- Số tài khoản: 00200000001096

- Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Sở giao dịch

- Nội dung:  Tên KH đặt cọc mua căn hộ số…... toà nhà Oriental Westlake 174 Lạc 

Long Quân

- Sau khi thực hiện giao dịch thành công, NVKD hướng dẫn KH ký Cam kết đặt cọc (Theo 

mẫu CĐT - Bắt buộc) NVKD nên in trước bản cứng Cam kết đặt cọc.

NVKD chụp ảnh chứng từ nộp tiền đặt cọc của KH và giấy Cam kết đặt cọc gửi cho admin 

để làm cơ sở ghi nhận đặt cọc thành công.

QUY TRÌNH GIAO DỊCH ĐẶT CỌC

Dự án: ORIENTAL WEST LAKE - 174 LẠC LONG QUÂN
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NVKDThủ tục đặt cọc

Thông tin liên hệ

Đặt cọc

Thông tin chuyển 

khoản
KHÁCH HÀNG
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2 NVKD



NVKD hướng dẫn khách hàng làm giấy cam kết đặt cọc tại Phòng Thủ tục của CĐT 

(Tòa nhà 2 tầng giữa số 14 và 16 Láng Hạ)

- Địa chỉ VP CĐT: Tòa nhà 2 tầng số 14-16 Láng Hạ

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.

Sáng từ 8:00 đến 12:00, chiều từ 13:30 đến 17h
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Quy trình ký Thỏa 

thuận đặt cọc và HĐ 

chuyển nhượng

Bước 1: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký Cam kết đặt cọc, KH sẽ ký Thỏa thuận đặt cọc 

(TTĐC). Khi KH đến ký mang theo CMND ,sổ hộ khẩu bản gốc, để đối chiếu thông tin.

Bước 2: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký TTĐC, KH ký Hợp đồng chuyển nhượng 

(HĐCN) và nộp 30% GTCH.

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hàng xuất khẩu Ngân Anh

- Tài khoản số: 00200000001096 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Sở giao dịch

- Nội dung chuyển tiền: 

Nộp tiền Đợt 1 cho Hợp đồng số ........./OW/HĐCN-PVL ngày.....tháng.....năm 2019 của 

Ông/Bà........................

NVKD book ký và 

cung cấp Bản 

chụp, scan CMND, 

hộ khẩu của KH 

trước tối thiểu 01 

ngày

NVKDThủ tục đặt cọc

Lưu ý: Mọi thủ tục không tuân theo quy trình trên NVKD cần xin ý kiến của Giám đốc Dự án. Việc không tuân theo quy trình và có phát sinh vấn đề 

với Khách hàng NVKD tự chịu trách nhiệm.
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