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THÔNG TIN CHI TIẾT KHÁCH HÀNG 

CUSTOMER’S DETAILS 
 

Thông tin người mua/ Customer’s Information 

Cá nhân mua/ For individual 

Họ và tên/ Full Name  

Ngày sinh/ Date of Birth    

Giới tính/ Gender    Nam / Male  Nữ / Female 

Số CMND/ Hộ chiếu, Ngày và 

nơi cấp 

ID card/ Passport No., Date 

and place of issuance 

Số/ No:  .................................................................................................  

Ngày cấp/ issued on:  ............................................................................  

Cơ quan cấp/ issued by:  .......................................................................  

Đơn vị công tác/ Nghề 

nghiệp* 

The Company name/ Career 
 ..............................................................................................................  

Quốc tịch  

Nationality  

 Việt Nam / Vietnamese  

 Khác (vui lòng ghi rõ)/ Others (Please Specify)   

 ..............................................................................................................  

Địa chỉ thường trú 

Permanent residential address 
 

Địa chỉ liên lạc 

Correspondence address 
 

ĐT di động/ Cellphone  

Địa chỉ thư điện tử/ Email  

Tài khoản ngân hàng 

Bank account 

Tên của bên thụ hưởng/ Name of beneficiary:  

 ..............................................................................................................  

Tên ngân hàng/Bank name:  ..................................................................  

Chi nhánh/ Bank branch:  .....................................................................  

Địa chỉ/ Bank address:  .........................................................................  

Số tài khoản/ Account No:  ...................................................................  
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Mục đích mua 

căn hộ 

 Buying purpose  

 

□ Đầu tư/ Investor     □ Để ở/ Living     □ Khác/ Other: ……………….. 

Loại căn hộ: 

Type unit 

1PN                 2PN                   3PN                    4PN 

 
PENTHOUSE                    POOLVILLA 

Nguồn khách 

hàng: 

Customer Course 

Khách đã từng mua 

của sales Website 

Facebook 

MKT offline 

Mối quan hệ 

của sales 
 

Phản hồi khách 

hàng về dự án* 

Customers feed 

back 

  

Vị trí 

Location 

Tiện ích 

Facibilities 

Thiết kế 

Design 

Mặt bằng 

Layout Giá Price 

Rất tuyệt 

Great        
Hài lòng 

Satisfied           
Chưa hài lòng 

Dissatisfied           
 

Xác nhận của khách hàng/ Declaration by Customer 

1. Tôi/ chúng tôi xác nhận tất cả những thông tin trên là hoàn toàn chính xác  

 I/ We hereby declare that all above information are correct. 

2. Tôi/ chúng tôi sẽ hợp tác với Công ty trong việc cung cấp các giấy tờ cần thiết theo quy định pháp luật 

để làm thủ tục ký kết các loại hợp đồng liên quan đến căn hộ. 

I/ We shall cooperate with the Company in providing necessary documents in accordance with laws to 

execute signing all kinds of agreements relate to the apartment. 

 

 

  

 

 

______________________________ 

Chữ ký khách hàng/ Signature of customer   

 

Họ tên/ Full Name:  ...........................................................  

Ngày/ Date:  ......................................................................  

 

Nhân viên Kinh doanh/ Name of Sales Agent:  ................................................................................................  

Đại lý/ Agent:  ........................................................... ĐT Di động/ Cellphone:  ..............................................  

 


