
להיות חבר הרבלייף עצמאי 
!דקות10תוך 

ישראל-השקת חוזה אונליין 

2017נובמבר 

קוד חוזה מקוון+שכוללת חוזה ( HMP)עם ערכת חבר-מדריך רישום

.יכילו קוד חוזה מקוון01.11.2017-רק חוזים שירכשו מ-הערה חשובה

וברצונך לבצע רישום  01.11.2017-במידה ויש בידך חוזה שנרכש לפני ה
.חוזה אונליין עליך להגיע למחסן ולקבל קוד חוזה מקוון
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Il.myherbalife.com -כדי לבצע רישום חוזה אונליין כנסו ל

"הגש בקשה אונליין"לחץ על 

https://il.myherbalife.com/
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תקן הזהב ואימות פרטי חונך-1שלב 

סמן כל תיבה כדי לאשר  1.

שקראת והבנת

ישראל-בחר ארץ מגורים2.

רשום פרטי חונך3.

מכיוון שקבלת ערכת חבר  4.

נא בחר  ,מהספונסר שלך

"כן"

חובה לבצע את  :הערה❑

רישום החוזה באנגלית 

.בלבד

בקשה זו תקפה :הערה❑

.לתושבי ישראל בלבד

האותיות של 3את :הערה❑

החונך נא לרשום 

. באנגלית
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פרטי חונך-1שלב 

לשאלה האם " כן"בחרת 1.

קבלת ערכת חבר מהספונסר  

.שלך

אשר נמצא (ID)חוזה' הזן מס2.

בפינה השמאלית העליונה  

בחוזה שקבלת

הזן את קוד חוזה מקוון אשר 3.

נמצא במרכז החלק העליון  

בחוזה שקבלת
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חוזה-2שלב 

השלם את כל הפרטים 1.

צור מספר זיהוי אישי2.
נא להזין מספר תעודת זהות או  :הערה❑

דרכון ובנוסף חובה להעלות עותק של  
.דרכון/תעודת הזהות

ניתן דרכון/עותק של תעודת הזהות❑
להעלות רק אחרי שלחצתם 

"!!!המשך"
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הסכם-3שלב 

עיין בתנאים והגבלות1.

סמן כל תיבה כדי לאשר  2.

שקראת והבנת כל אחת מהן

אם אינך מסכים לתנאים  3.

נא פנה למחלקת  ,וההגבלות

שרות חברי הרבלייף  

-עצמאיים בטלפון   

03-9431111
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אישור

דף האישור מופיע1.

חבר  הרבלייף עצמאי יכול  2.

לשמור את /להדפיס

המסמכים המצורפים

כל שעליך לעשות הוא ❑

ללחוץ על הקישור כדי 

להציג כל מסמך
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מסמכים הניתנים להדפסה

חברי הרבלייף עצמאיים יכולים  •

הסכם  :לשמור את המסמכים/להדפיס

אישור ערכת  ,אישור/רשיון,בקשה

.הרשמה ותקן הזהב של הרבלייף
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קבלת אישור למייל

אישור ביצוע ישלח באופן מיידי  •

למייל שלך ושל הספונסר שלך

3חבר הרבלייף עצמאי יקבל •

:מיילים

ברוכים הבאים ומספר זיהוי אישי.1•

סיכום מידע אישי ומספר תעודת  .2•

זהות

פרטי הזמנה של ערכת החבר.3•

:1הספונסר יקבל מייל •

פרטי חבר הרבלייף עצמאי ומספר .1•

החבר שלו בהרבלייף
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(ניקוד אישי)נוהל הזמנה ראשונה

1100חבר הרבלייף עצמאי חדש יכול לבצע הזמנה ראשונה  עד מגבלה של •

.נקודות זיכוי

יום  לאחר ההזמנה הראשונה חבר הרבלייף עצמאי חדש יכול  20במשך •

נקודות  3,999הכוונה ב )נקודות זיכוי3,999לבצע הזמנה עד מגבלה של 

כ נקודות הזיכוי שחבר הרבלייף עצמאי רכש במהלך החודש "זיכוי היא לסה

(.הראשון

יום מההזמנה הראשונה חבר הרבלייף עצמאי יכול לבצע הזמנה  20לאחר •

.ללא מגבלת ניקוד
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פתיחת חשבון מקוון


