
QUY TRÌNH THỦ TỤC CẤP THẺ THÀNH VIÊN 
 

1. Điều kiện cấp Thẻ thành viên: 
 

Công ty chỉ cấp Thẻ thành viên cho những Nhà phân phối đã hoàn thành Chương trình 

đào tạo cơ bản (được cấp Xác nhận bằng văn bản về việc đã hoàn thành khóa đào tạo 

cơ bản về bán hàng cấp). Thẻ thành viên sẽ được Công ty cấp miễn phí, trực tiếp tại 

trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc gửi qua đường 

bưu điện cho Nhà phân phối theo địa chỉ trong hồ sơ đăng ký trong vòng 10 ngày kể 

từ ngày Công ty nhận được Bản cam kết từ Nhà phân phối. 
 

2. Nội dung Thẻ thành viên: 
 

Thẻ thành viên theo mẫu của Công ty bao gồm các thông tin cơ bản: (i) Tên Công ty;  
(ii) Địa chỉ, số điện thoại của Công ty; (iii) Ảnh của Nhà phân phối; (iv) Thông tin 
của Nhà phân phối như: Tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ 
chiếu, Mã số Nhà phân phối hoặc số thẻ, ngày cấp thẻ, nơi cấp thẻ. 

 

3. Thời hạn Thẻ thành viên: 
 

Thẻ thành viên có thời hạn bằng với thời hạn còn lại của Hợp đồng tham gia bán hàng 
đa cấp và sẽ mặc nhiên hết giá trị khi Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt. 

Công ty sẽ thông báo thông qua website về việc chấm dứt hiệu lực của Thẻ thành viên. 
 

4. Sử dụng Thẻ thành viên: 
 

Nhà phân phối chỉ được thực hiện các hoạt động giới thiệu, tiếp thị, bán hàng, tuyển 

dụng mạng dưới của mình trong thời hạn hiệu lực của Thẻ thành viên và phải xuất 

trình Thẻ thành viên trước khi giới thiệu, tiếp thị, bán hàng, tuyển dụng. 


