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

MẪU THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Để cung cấp hoặc thay đổi thông tin tài khoản, vui lòng làm theo các hướng dẫn dưới đây:
• Điền đầy đủ thông tin vào mẫu bên dưới
• Gởi thư hoặc fax mẫu thông tin tài khoản đã điền cho chúng tôi
• Đính kèm bản sao thẻ tài khoản do ngân hàng cung cấp
Các thông tin sẽ có hiệu lực lập tức sau khi chúng tôi hoàn tất thủ tục cập nhật vào hệ thống.
Thông tin cá nhân

Họ và Tên:
Mã số Thành Viên Herbalife:
Điện thoại liên lạc:
Số CMND:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Địa chỉ email:
Thông Tin Tài Khoản Cá Nhân

Vui lòng đánh dấu vào ô phù hợp:
Tài khoản mới cung cấp lần đầu
Tài khoản thay đổi so với chi tiết cập nhật trước đây
Tài khoản chỉnh sửa để nhận hoa hồng các tháng trước
Tên Người thụ hưởng:
Số Tài Khoản:
Tên + Chi Nhánh Ngân Hàng:
Địa Chỉ Ngân Hàng:
Lưu ý:
- Vui lòng cung cấp tài khoản có tên tài khoản trùng với tên đăng ký với Herbalife Việt Nam.
- Chúng tôi chỉ chấp nhận tài khoản được mở trong lãnh thổ Việt Nam. Tài khoản mở tại Ngân hàng Á Châu (ACB) - ở tất cả các chi
nhánh, sẽ nhận được tiền thanh toán của Herbalife ngay trong ngày Công ty chuyển khoản. Ngược lại, tài khoản nằm ngoài hệ thống
ACB có thể sẽ nhận được tiền chậm hơn ngày thanh toán từ 1-2 ngày.
Khi chuyển mẫu thông tin tài khoản đã ký này cho Herbalife là tôi đồng ý ủy quyền cho Herbalife chuyển các khoản thu nhập hoặc các
khoản được thanh toán khác của tôi từ Herbalife vào tài khoản bên trên. Sự ủy quyền này sẽ có hiệu lực cho đến khi tôi thông báo sự
thay đổi khác bằng văn bản. Tôi hiểu và đồng ý rằng Herbalife sẽ không có trách nhiệm nếu có sai sót khi chuyển tiền không đúng hạn
hoặc không chính xác vào tài khoản tôi đã đăng ký, tuy nhiên Herbalife sẽ hợp tác để điều chỉnh các sai sót này.
Herbalife sẽ tiến hành các bước cần thiết nhằm đảm bảo rằng thông tin nhận được sẽ được cập nhật chính xác, kịp thời và bảo mật. Tuy
nhiên, không có bất kỳ dữ liệu nào có thể đảm bảo 100% tính bảo mật. Herbalife sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do
việc rò rỉ thông tin mà các Thành Viên cung cấp cho Herbalife. Herbalife có thể sử dụng thông tin Thành Viên cung cấp để cập nhật vào
các hồ sơ thông tin khác của công ty.
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