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QUY TRÌNH, THỦ TỤC
VỀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BHĐC

 Bước 1: Hoàn tất ĐƠN ĐĂNG KÝ & mẫu đơn cam kết
• Điền đầy đủ thông tin trên “Hợp Đồng Nhà Phân Phối”.
• Cung cấp số tài khoản ngân hàng (chủ tài khoản phải là NPP đứng 

tên trên hợp đồng) kèm giấy xác nhận tài khoản ngân hàng.
• Điền thông tin trên mẫu “Thư cam kết điều kiện đối với người tham gia 

BHĐC” (tải trên mạng hoặc có sẵn tại công ty), ký tên.
 Bước 2: Chuẩn bị các giấy tờ sau đây & nộp tại văn phòng DLC 

Việt Nam
• Các mẫu đơn trên với đầy đủ thông tin.
• 01 bản sao Chứng Minh Nhân Dân (có hiệu lực trong vòng 15 năm).
• 02 tấm hình 3x4cm.
• Tham gia lớp đào tạo Kiến Thức Pháp Luật Về Bán Hàng Đa Cấp 

theo Nghị Định 40/2018/NĐCP.
 Bước 3: Nhân viên DLC Việt Nam sẽ kiểm tra, xử lý và cấp thẻ 

thành viên
• Nhà Phân Phối sẽ nhận lại 1 liên dành cho Nhà Phân Phối và 1 liên 

dành cho Người Bảo Trợ.
• Thẻ thành viên sẽ được cấp ngay khi nộp đơn đăng ký (nếu có nộp 

hình). Nếu hình gửi qua Zalo của công ty thì thẻ thành viên sẽ được gửi 
đến nhà trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký qua đường bưu điện.
   Để nhận hoa hồng và tiền thưởng, Nhà Phân Phối mới cần phải 

cung cấp cho công ty thông tin mã số thuế cá nhân.
 Tài khoản nhận hoa hồng thuộc ngân hàng sau:
 Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB).


