
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ
ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ PHÂN PHỐI NU SKIN VIỆT NAM

❖ Bước 1: Tham gia Khởi Động Kinh Doanh trực tuyến và chuẩn bị các hồ sơ 

đăng ký

• Đăng nhập website https://thuviennuskin.com để tham gia lớp Khởi Động Kinh

Doanh trực tuyến theo Nghị Định 40/2018/NĐ-CP, hoàn tất bài kiểm tra trực

tuyến, đăng tải ảnh thẻ cá nhân.

• Điền đầy đủ thông tin và ký tên trên “Hợp Đồng Nhà Phân Phối”

• Cung cấp 01 bản sao Chứng Minh Nhân Dân (có hiệu lực trong vòng 15 năm) 

• Điền thông tin trên mẫu “Thư cam kết điều kiện đối với người tham gia BHĐC” 

(tải trên mạng hoặc có sẵn tại công ty), ký tên.

• Cung cấp số tài khoản ngân hàng (chủ tài khoản phải là NPP đứng tên trên hợp

đồng) kèm giấy xác nhận tài khoản ngân hàng.

❑ Tài khoản nhận hoa hồng thuộc một trong những ngân hàng sau:

✓ Ngân Hàng TMCP Quốc tế (VIB)

✓ Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB)

✓ Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB)

✓ Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn (Agribank)

❖ Bước 2: Chuẩn bị các giấy tờ  trên và nộp tại văn phòng Nu Skin

❖ Bước 3: Nhân viên Nu Skin sẽ kiểm tra, xử lý và cấp thẻ thành viên

• Nhà Phân Phối sẽ nhận lại 2 liên của Hợp Đồng: liên vàng (dành cho Nhà Phân

Phối) và liên hồng (dành cho Người Bảo Trợ).

• Thẻ thành viên sẽ được cấp ngay khi nộp đơn đăng ký

❖ Lưu ý

❑ Để nhận hoa hồng và tiền thưởng, Nhà Phân Phối cần phải cung cấp thông tin mã

số thuế cá nhân

❑ Nhà Phân Phối có thể mua Bộ Khởi Động Kinh Doanh để tham khảo, nếu cần

(toàn bộ tài liệu tài liệu kinh doanh có thể được tham khỏa qua webiste 

https://nuskin.com/vn)


