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Xi n vui l ò n g xem kỹ và điền đầy đủ thông tin vào Đơn này để bắ t đầ u có thể đươ ̣c chi trả Hoa hồ ng
Doanh số từ Herbalife. Hoa Hồ ng Doanh số chỉ dành cho những thành Viên nhóm TAB đủ điề u kiê ̣n đa ̣t
chuẩ n và luôn tuân thủ tố t quy đinh
̣ pháp luâ ̣t và các quy định của Quy Tắ c Hoa ̣t Đô ̣ng được nêu dưới đây.
Để được nhận Hoa Hồng Doanh Số, Đơn Đăng Ký Hoa Hồng Doanh Số Nhóm TAB của bạn phải được
Herbalife tiếp nhận và phê duyệt. Hoa Hồng Doanh Số chỉ dành cho những Thành Viên Nhóm TAB đạt
chuẩn và luôn tuân thủ các cam kết được nêu tại Đơn Đăng Ký này.
Quý Thành viên có thể gửi Đơn này qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty.
Thông tin cá nhân (vui lòng điền chữ in hoa)

Mã số Thành Viên Herbalife
Họ và tên Thành Viên
Họ và tên Vợ/Chồng
Địa chỉ nhận thư hiện tại

Quận/Huyện

Tỉnh/Thành Phố

Số điê ̣n thoa ̣i

Cam Kết của Thành Viên Nhóm TAB
Dựa trên những yêu cầ u đạt chuẩ n Hoa hồ ng Thành tić h Lañ h đa ̣o như quy đinh
̣ ta ̣i Chương triǹ h Trả thưởng
và Quy Tắc Hoạt Động, và cũng để bảo toàn hê ̣ thố ng và cam kế t bề n lâu với viê ̣c kinh doanh với Herbalife,
Tôi, bằng việc ký tên dưới đây, cam kế t và tái khẳ ng định đã đo ̣c, hiể u những quy đinh
̣ sau:
a. Thành Viên không được đưa ra những tuyên bố sai về sản phẩm hoặc cơ hội thu nhập với Herbalife và phải
tuân thủ tất cả các yêu cầu về thuế hiện hành;
b. Cấ p bậc Nhóm TAB là mô ̣t vi tri
̣ ́ uy tín đáng ngưỡng mô ̣ ở Herbalife. Ngoài quyề n lơ ̣i thì Thành viên Nhóm
TAB còn có nghiã vu ̣ huấn luyện và đào tạo các Thành Viên tuyến dưới về hoạt động và triết lý kinh doanh
của Herbalife;
c. Các Thành Viên Nhóm TAB không được là nhà phân phối hoặc đại diện của bất kỳ công ty hoạt động Kinh
Doanh Theo Phương Thức Đa Cấp hoặc bán hàng trực tiếp nào khác hoặc tham gia, quảng bá các sản phẩm,
dịch vụ hoặc cơ hội thu nhập liên quan đến bất kỳ công ty nào như vậy;
d. Các Thành Viên Nhóm TAB không được sở hữu trên 5% vốn góp của một công ty tham gia hoạt động bán
hàng trực tiếp hoặc Kinh Doanh Theo Phương Thức Đa Cấp;
e. Trong suốt quá trình hoạt động với tư cách Thành Viên Herbalife, Thành Viên hoặc vợ/chồng của Thành
Viên không được mời chào hoặc quảng bá các sản phẩm hoặc cơ hội kinh doanh của một công ty hoạt động
Kinh Doanh Theo Phương Thức Đa Cấp hoặc bán hàng trực tiếp khác đối với bất kỳ Thành Viên hoặc khách
hàng nào;

g. Với tư cách là Thành Viên đô ̣c lâ ̣p, Thành Viên bán sản phẩm Herbalife và chia sẻ cơ hội thu nhập của
mình với người khác. Viê ̣c xác nhâ ̣n ta ̣i Đơn này không ta ̣o ra bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào sau đây giữa
Herbalife và Thành Viên Nhóm TAB: nhân viên, đại lý, đối tác hoặc liên doanh;
h. Thành Viên không được tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến Herbalife tại bất kỳ
quốc gia nào mà Herbalife chưa công bố hoạt động kinh doanh chính thức;
i. Trong quá trình kinh doanh với Herbalife, nếu Thành Viên vi pha ̣m quy định của pháp luật hiện hành về
kinh doanh theo phương thức đa cấp hoặc/và Quy Tắc Hoạt Động của Herbalife, Herbalife có toàn quyền đình
chỉ quyền nhận Hoa Hồng Doanh Số, thậm chí chấm dứt Hợp Đồng Bán Hàng Đa Cấp của Thành Viên Nhóm
TAB. Mọi hoạt động tuyển dụng và phát triển Thành Viên tuyến dưới của Thành Viên phải tuân thủ theo quy
định của pháp luật hiện hành và Quy Tắc Hoạt Động của Herbalife;
k. Thành Viên nhóm TAB hiểu rằng yêu cầu trả hàng hoặc mua lại hàng tồn của Thành Viên tuyến dưới của
mình sẽ dẫn đến việc (i) bị khấu trừ các khoản Hoa Hồng hoặc (ii) viê ̣c phải trả lại huy hiệu nhóm TAB nếu
bị mất tiêu chuẩn Thành Viên Nhóm TAB do số hàng bi ̣trả lại;
l. Herbalife có toàn quyền thay đổi các chính sách, điều kiện quy định tại Kế Hoạch Trả Thưởng và Quy Tắc
Hoạt Động sau khi được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật và các thay đổi
này sẽ có hiệu lực khi được công bố.
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