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CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HERBALIFE VIỆT NAM 

26 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại:  +84 28 3827 9191 

 
 

  HƯỚNG DẪN CHI TIẾT HỒ SƠ KÝ LẠI  

Thành Viên Tuyến Trên nộp hộ 
 
 

BƯỚC 1 

 

• Chuẩn bị hồ sơ. Không nhận hồ sơ từng phần. Nếu nộp thiếu chứng từ hoặc thông tin trên 

hợp đồng điền không đầy đủ, hồ sơ được xem là không hợp lệ và sẽ bị hủy để bảo mật 

thông tin. Thành Viên tái ký phải NỘP LẠI TỪ ĐẦU. 

 

Loại chứng từ Số lượng Yêu cầu 

 

HỢP ĐỒNG 
 

02 bản chính 
Điền đầy đủ thông tin, rõ ràng, không tẩy xóa, có chữ ký 

của Thành Viên tái ký. Tải mẫu hợp đồng tại đây. 

Hướng dẫn điền hợp đồng, xem chi tiết bên dưới. 

 
CMND hoặc 

THẺ CĂN 

CƯỚC 

 
1 bản sao 
chứng thực 

1. CMND/Căn cước phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp 

hồ sơ. 

2. Giấy tờ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về địa 

chỉ tạm trú ở tỉnh khác nếu địa chỉ trên CMND/CCCD ở 

địa phương chưa được cấp giấy phép. 

3. Nếu số CMND trên bản copy quá mờ, cần cung cấp 

giấy tờ có ghi rõ số CMND như hộ khẩu... 

 
 
 

BẢN CAM KẾT 13 

 
 

01 bản chính 

1. Điền đầy đủ thông tin, rõ ràng, không tẩy xóa, có 

chữ ký của Thành Viên tái ký.  

2. KHÔNG ĐIỀN thông tin ngày tháng trong mục 

(1) và (2). 

 

 
 

Ảnh 3x4 
 

1 ảnh Sau lưng ảnh ghi Mã số TV+ Họ và tên TV tái ký 

 
ỦY QUYỀN 

NỘP HỒ SƠ 

 
01 bản chính 

Điền đầy đủ thông tin và có chữ ký của Thành Viên tái 

ký và Thành Viên nộp hộ. Thành Viên nộp hộ phải là 

Giám Sát Viên trở lên. Tải mẫu ủy quyền nộp hồ sơ tại 

đây. 

Thành Viên có đăng ký thông tin vợ chồng, yêu cầu thêm các giấy tờ sau: 

• 01 bản ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VỢ/CHỒNG: điền đầy đủ thông tin và có chữ ký của Người 

Đăng Ký và vợ/chồng. Tải mẫu đơn bổ sung vợ/chồng tại đây. 

• 01 BẢN CAM KẾT 13 được ký bởi vợ/chồng. 

• 01 Bản sao chứng thực của Giấy Chứng nhận đăng ký kết hôn 

• 01 Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (CMND/CCCD) còn hiệu 

lực của vợ/chồng 

• 01 Ảnh 3x4 của vợ/chồng: Sau lưng ảnh ghi mã số Thành Viên + Họ tên vợ/chồng 

https://edge.myherbalife.com/vmba/media/408CB656-D478-464F-B00D-03E8C243561F/Web/General/PDFHIRES/Mau%20hop%20dong%20BHDC%202019.pdf
https://edge.myherbalife.com/vmba/media/8CF92EAA-D28C-4ECA-878E-A11207B24FE7/Web/General/PDFHIRES/Mau%20uy%20quyen%20nop%20ho%20so.pdf
https://edge.myherbalife.com/vmba/media/8CF92EAA-D28C-4ECA-878E-A11207B24FE7/Web/General/PDFHIRES/Mau%20uy%20quyen%20nop%20ho%20so.pdf
https://edge.myherbalife.com/vmba/media/C643E268-4DBA-4B21-93B5-A139ECCEC049/Web/General/PDFHIRES/Mau%20de%20nghi%20bo%20sung%20vo%20chong.pdf


2  

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ĐIỀN HỢP ĐỒNG THÀNH VIÊN 

Người đăng ký điền đầy đủ thông tin theo phần chữ xanh lá bên dưới ở trang đầu và trang cuối 

  HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP  

CÔNG TY TNHH MTV HERBALIFE VIỆT NAM 

- Người đại diện theo pháp luật: Vũ Văn Thắng - Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

(Sau đây gọi là “Herbalife” hoặc “Công Ty”) và 

NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP 

- Họ tên: Họ tên đầy đủ của Thành Viên tái ký 

- Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú): 

Địa chỉ liên lạc chi tiết của Thành Viên tái ký - Cần đầy đủ thông tin số nhà, đường, phường, quận, 

Tỉnh/Thành phố, là địa chỉ hiện tại Thành Viên đang ở. 

- Địa chỉ thường trú (theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân): Địa chỉ ghi trên CMND 
hoặc Căn cước công dân 

- Số điện thoại: Số điện thoại của Thành Viên tái ký, phải là chính chủ và duy nhất. Nếu số điện 
thoại bị trùng với người khác, hồ sơ sẽ được xem là không hợp lệ. 

- Email: Email của Thành Viên tái ký. Email phải là địa chỉ email phải được khởi tạo trước thời 

điểm tái ký và không được trùng email với người khác 

- Ngày tháng năm sinh: Ghi đầy đủ ngày tháng năm. Trong trường hợp CMND chỉ ghi năm sinh, 

Thành Viên vẫn phải điền đầy đủ thông tin ngày tháng năm sinh thực tế. 

- Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: Số CMND hoặc Căn cước công dân của Thành 
Viên tái ký 

- Ngày cấp: Ngày-tháng-năm cấp CMND/Căn cước công dân 

- Số Tài khoản ngân hàng: Số tài khoản ngân hàng của Thành Viên tái ký 

- Tên chủ tài khoản: Họ tên đầy đủ của Thành Viên tái ký 

- Ngân hàng: Tên ngân hàng mở tài khoản, bao gồm CHI NHÁNH NGÂN HÀNG (thông tin bắt buộc) 

- Địa chỉ ngân hàng: Địa chỉ ngân hàng mở Tài khoản 

(Sau đây gọi là “Thành Viên”) 

Lưu ý: Thành Viên và Vợ/Chồng của Thành Viên chỉ được phép tham gia dưới cùng một Mã Số Thành 

Viên. Để bổ sung Vợ/Chồng, Thành Viên và Vợ/Chồng của Thành Viên cần hoàn thành Đơn Đề Nghị Bổ 

Sung Vợ/Chồng của Thành Viên kèm theo bản sao chứng thực của Giấy Chứng nhận Đăng ký kết hôn. 

 

Người Bảo Trợ 

Họ tên: Họ tên đầy đủ của Người Bảo Trợ Mã số Thành viên: Mã số Thành Viên của Người Bảo Trợ 

Số điện thoại: Số điện thoại liên lạc của Người Bảo Trợ 

Giám Sát Viên tuyến trên gần nhất (Trong trường hợp Người Bảo Trợ đã là Giám Sát Viên, thông tin này sẽ 

trùng với thông tin Người Bảo Trợ) 

Họ tên: Họ tên GSV tuyến trên gần nhất Mã số Thành viên: Mã số TV của GSV tuyến trên gần nhất 

Số điện thoại: Số điện thoại liên lạc của GSV tuyến trên gần nhất 
 

Số Hợp đồng/Mã Số Thành viên: 

MÃ SỐ THÀNH VIÊN HIỆN TẠI 



3  

Chữ ký của Thành Viên Công ty TNHH Một Thành Viên Herbalife Việt Nam 

 
 
 
 
 

Chữ ký của Thành Viên đăng ký 
 

 

Họ tên: Họ tên đầy đủ của Thành Viên 

Ngày: Ngày tháng năm ký lại hợp đồng 

Đại diện được ủy quyền 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Họ tên:  

Chức vụ:  
Ngày:   /   /   

 

BƯỚC 2: NỘP HỒ SƠ 

 
Thành Viên nộp hộ có thể mang trực tiếp bộ hồ sơ đến văn phòng Herbalife (HCM/Hà Nội) 

hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Herbalife Việt Nam - 26 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, 

TP.HCM. 

BƯỚC 3: THÀNH VIÊN NHỜ NỘP HỘ NHẮN TIN XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG 

 

Trong vòng 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, Thành Viên nhờ nộp hộ sẽ nhận được tin nhắn qua 

điện thoại yêu cầu xác nhận về hợp đồng. Thành Viên cần phải trả lời tin nhắn xác nhận theo 

cú pháp yêu cầu. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn xác nhận, Herbalife sẽ tiến 

hành việc gọi điện thoại từ số 024 3722 4466 để xác nhận lần cuối. Nếu xác nhận không thành 

công, hồ sơ sẽ được xem là không hợp lệ và bị hủy. Thành Viên tái ký phải NỘP LẠI TỪ 

ĐẦU. 

BƯỚC 4: NHẬN LẠI 01 BẢN HỢP ĐỒNG VÀ THẺ THÀNH VIÊN MẪU MỚI 

 

Sau khi xác nhận thành công, Herbalife tiến hành kiểm tra hồ sơ chi tiết. Nếu bộ hồ sơ hợp 

lệ, Herbalife sẽ tiến hành cập nhật thông tin trên hệ thống và gửi email xác nhận về việc tái ký 

thành công hồ sơ của Thành Viên. Thành Viên sẽ nhận được 1 bản hợp đồng + thẻ Thành 

Viên nhựa (mẫu mới) qua đường bưu điện về địa chỉ đăng ký với Herbalife. 

 


