
ĐƠN CHẤP THUẬN GIẢI TRÁCH CỦA HỆ THỐNG CẤP TRÊN 
 
Bằng việc ký tên vào Đơn Chấp Thuận Giải Trách Của Hệ Thống Cấp Trên, bạn chấp nhận từ bỏ tất cả quyền của một 
người bảo trợ cấp trên đối với Tư Vấn Viên đang yêu cầu thay đổi. Tư Vấn Viên sẽ bị hủy bỏ trong giai đoạn tính tiền hoa 
hồng kế tiếp, và sẽ được phép đăng ký lại dưới một người bảo trợ cá nhân mới hoặc chuyển sang một hợp đồng Tư Vấn 
Viên khác ngay lập tức mà không phải chờ hết giai đoạn chờ đợi sáu tháng bắt buộc.Tư Vấn Viên hiểu rằng Anh hoặc Cô 
ta sẽ không được phép mang theo hệ thống cấp dưới mà Anh/Cô ta bảo trợ cá nhân dựa vào việc giải trách này, và hệ 
thống cấp dưới sẽ chuyển lên người bảo trợ cá nhân và chỉ định kế tiếp. Những bảo sao của đơn này có thể nộp để chứng 
thực.  

 
Tư Vấn Viên được giải trách (vui lòng in):                                                                  Mã số Tư Vấn Viên#: 

 

Chữ ký của Tư Vấn Viên được giải trách:                                                                  Chứng thực 

 

 

 
Chữ Ký Xác Nhận Của Hệ Thống Cấp Trên (Theo quan hệ bảo trợ chỉ định): 
 
Người bảo trợ cấp trên:                                                     TVV#:                               Chứng thực 

 

Người bảo trợ cấp trên:                                                     TVV#:                               Chứng thực 

 

Người bảo trợ cấp trên:                                                     TVV#:                               Chứng thực 

 

Người bảo trợ cấp trên:                                                     TVV#:                               Chứng thực 

 

Người bảo trợ cấp trên:                                                     TVV#:                               Chứng thực 

 

Người bảo trợ cấp trên:                                                     TVV#:                               Chứng thực 

 

Người bảo trợ cấp trên:                                                     TVV#:                               Chứng thực 

 

Người bảo trợ cấp trên:                                                     TVV#:                               Chứng thực 

 

 
 
 
Chữ Ký Xác Nhận Của Hệ Thống Cấp Trên (Theo quan hệ bảo trợ cá nhân): 
 
Người Bảo Trợ Cá Nhân:                                                  TVV#:                               Chứng thực 

 

Người bảo trợ cấp trên:                                                     TVV#:                               Chứng thực 

 

Người bảo trợ cấp trên:                                                     TVV#:                               Chứng thực 

 

Người bảo trợ cấp trên:                                                     TVV#:                               Chứng thực 

 

Người bảo trợ cấp trên:                                                     TVV#:                               Chứng thực 

 

 

Ghi chú: Đối với các câu hỏi có liên quan đến các chữ ký yêu cầu, vui lòng gọi tới Văn Phòng của Công ty 
Morinda Việt Nam. 
Nộp đơn này bằng thư đến Công ty Morinda Việt Nam vào ngày 15 của tháng. 

 


