
 

QUY TRÌNH GIAO DỊCH DỰ ÁN STELLAR GARDEN 

( Dựa án Stellar Garden) 

 

A- QUY TRÌNH LOCK CĂN 

 Admin: Ms. Hạnh/0986672614        Email: Hanhnt4@cenhomes.vn 

 Nội dung lock căn:  Lock <mã căn cần lock> gửi vào Group CEN Lock căn Stellar 

 Thời gian lock căn: 01 giờ trường hợp cần lock thêm thì  báo lại admin 

Lưu ý: Trong trường hợp Đại lý có nhu cầu gia hạn lock căn do KH thực hiện nốt việc chuyển tiền 

cọc thì thời gian gia hạn tối da 15 phút và tối đa gia hạn 1 lần/ngày. Thời điểm gia hạn được tính bắt 

đầu từ thời diểm hết hạn lock 1h của Đại lý. Nếu Đại lý xin gia hạn nhưng không gửi được UNC cho 

KH (không hòan thiện thủ tục xác nhận cọc) thì daị lý chịu phạt 5 triệu đồng/ lần. 

- Khoảng cách lock cùng 1 căn của 1 Đại lý: tối thiểu sau 30 phút kể từ khi ký kết thúc lần lock liền   

trước. 

                  B- THỦ TỤC ĐẶT CỌC 

1. Số tiền đặt cọc đủ theo quy định: 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng) 

- Trường hợp:  

Khách hàng đặt cọc chưa đủ 100tr, thì khách hàng phải hoàn thành đủ cọc trong vòng 24h. Nếu 

quá thời hạn nêu trên mà khách hàng không bù đủ cọc CĐT sẽ bung bán căn đó. 

2. Hình thức đặt cọc: 

2.1. Nếu khách hàng cọc một lần đủ 100tr  => chuyển khoản trực tiếp vào TK của CĐT 

- Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH 

- STK: 1201 000 633 6868 

- Tại Ngân hàng TMCP Ðầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Sở giao dịch 1 

- Nội dung chuyển tiền: KH[Nguyễn Văn A]- CMT- Chuyển tiền đặt cọc căn… [CH] dự án 

Stellar Park 

=> Sau khi hoàn tất CK vào TK của CĐT, sale gửi thông tin khách hàng qua email 

Ad4.anphatland@gmail.com cho ADMIN, thông tin như sau: 

 

STT  Mã 

căn  

Họ tên 

KH  

Số 

CMT  

ngày 

cấp  

nơi 

cấp  

HKTT  

 

Địa chỉ liên 

hệ  

 

SĐT  

 

Email 

 

 Và dẫn khách lên CĐT ký VBTT. Liên hệ (admin liên minh) Ms Thảo / 0969.480.956 hướng dẫn, 

hỗ trợ 

2.2.  Nếu khách hàng đặt cọc không đủ 100tr, thì NVKD thực hiện như sau: 

- TH 1: Dùng phiếu cọc của liên minh F1 An Phát Land đi thu cọc của khách => Sau đó mang về 

VP 35 Lê Văn Thiêm nộp tiền cho đơn vị F1 => Đại diện F1 thu tiền cọc là Mr Hậu (GĐ Bán 

hàng) và Ms Hương(Admin hệ thống). 

- TH2: Nếu khách hàng cọc tại dự án không đủ 100tr, thì dẫn khách vào làm thủ tục tại VP của F1  

2.3. Khi nộp tiền xong cho liên minh F1 (đủ 100tr) 

=> NVKD lấy phiếu xác nhận giao dịch có đủ chữ ký khách hàng và xác nhận của F1 và chụp 

ảnh Phiếu cọc  nộp về cho Admin CenLand để ghi nhận doanh số và làm đối chiếu cuối tháng. 

 

C- THỦ TỤC THANH TOÁN TIỀN ĐỢT 1 VÀ KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN 
1. Thủ tục kí HĐMB 
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- NVKD gửi mail book ký theo file đính kèm trước 02 ngày làm việc.  

- Gửi mail book ký cho Ad4.anphatland@gmail.com; cc: Hanhnt4@cenhomes.vn 

- Khi đi ký HĐMB, khách hàng phải chuẩn bị chứng minh thư, sổ hộ khẩu, giấy đăng kí 

kết hôn bản gốc và 01 bộ  bản photo công chứng của những giấy tờ trên. 

2. Thanh toán:  

- Số tiền khách thanh toán đợt 1: 30% giá trị căn hộ  

- Khách hàng chuyển khoản chụp lại giao dịch (UNC) 

 

D -QUY TRÌNH GHI NHẬN DOANH SỐ 

1. Ngay sau khi phát sinh cọc (tối thiếu 20 triệu) sale nhắn cho Admin CenLand (Ms.Hạnh: 

0986672614) thông tin người đứng doanh số: Họ tên, Mã số NV, Team, Siêu thị, Đơn vị. 

2. Ngay sau khi khách ký VBTT sale xin xác nhận của F1 An Phát và KH vào Xác nhận giao 

dịch và gửi lại Admin CenLand 

3. Ngay sau khi khách kí HĐMB NVKD gửi lại Admin CenLand Ms.Hạnh chứng từ nộp tiền 

và các trang thông tin KH và tiền trên HĐMB 

4. Nhận thưởng nóng tại CĐT  

- NVKD tiến hành ký HĐ CTV  

- Hoàn thiện TT cá nhân NVKD theo mẫu và gửi cho Admin An Phát (Ms.Thảo) (Bao gồm: 

Họ tên, Mã Số Thuế, CMND/ Ngày cấp/ Nơi cấp, STK ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, mã 

Căn hộ). 

 
 

mailto:Ad4.anphatland@gmail.com

