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CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ
ĐẦU TƯ TC VIỆT NAM
PHIẾU ĐĂNG KÝ

CỘNG TÁC VIÊN
(Ứng viên điền đầy đủ và chính xác mọi thông tin trên phiếu
để công ty liên hệ và thanh toán thu nhập )

1.THÔNG TIN NGƯỜI TUYỂN DỤNG:
Họ và tên: ...................................................................Khu vực: .......................................................
2.THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Họ và tên (chữ viết in):............................................................................ ☐ Nam
☐ Nữ
Ngày tháng năm sinh:......../........./......... Nơi sinh:.................................................................................
Số CMND/CCCD : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Cấp ngày: ....../...../...... Tại:.......................................
Dân tộc: ☐ Kinh
Khác (nêu rõ):..........................................................................
Thông tin liên lạc:
Địa chỉ thường trú:.................................................... Phường/ xã:.......................................................
Quận/ huyện:.......................................................... Tỉnh/thành phố:.................................................
Địa chỉ liên lạc:........................................................... Phường/xã :......................................................
Quận/ huyện:........................................................... Tỉnh/thành phố:................................................
Điện thoại di động: ..................................................... Email:...............................................................
Đã hoàn tất khóa huấn luyện sản phẩm liên kết chung UL :
☐ Có
☐ Không
Tên đơn vị đào tạo:....................................................................................................................
(vui lòng đính kèm bản sao chứng nhận đã hoàn tất khóa huấn luyện )

Thông tin đào tạo:
Ngành học:..................................................... Trường: ........................................................................
Năm bắt đầu khóa học: .............................................. Năm kết thúc khóa học:....................................
Loại bằng cấp chuyên môn:....................................................................................................................
Mã số thuế thu nhập cá nhân: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Chi tiết tài khoản ngân hàng Vietcombank (tài khoản thanh toán của ứng viên bằng tiền VNĐ,
không sử dụng sổ tiết kiệm):
Tên chủ tài khoản: (Cần khớp với tên trong CMND của ứng viên ) ......................................................
Số tài khoản: (không ghi số thẻ ATM hoặc mã số khách hàng)..............................................................
Ngân hàng giao dịch :...................... Chi nhánh: .................................. Tỉnh/TP: ................................
Mọi chi phí chuyển khoản phát sinh do thông tin tài khoản cá nhân bị sai sót, sẽ do TVTC chi trả.
Ứng viên nếu chưa có tài khoản Vietcombank, yêu cầu tự mở và thông báo lại số TK về bộ phận nhân sự
của Công ty.
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3. THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA NGƯỜI THÂN ( Liên lạc trong trường hợp khẩn cấp )
Vui lòng ghi rõ thông tin của cha mẹ, anh chị em ruột (nếu độc thân), thông tin của vợ/chồng,con cái (nếu đã kết
hôn):

Họ tên

Năm
sinh

Quan
hệ

Nghề nghiệp

Chỗ ở hiện nay

ĐT liên lạc

4. Đăng ký chữ ký mẫu:
Chữ ký mẫu 1

Chữ ký mẫu 2

Chữ ký mẫu 3

Chữ ký mẫu là cơ sở xem xét các sự việc liên quan khi có tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh (nếu có)
5. Ứng viên cam kết

- Tôi không có bất kỳ tiền án/ tiền sự nào, hoặc bị tước quyền công dân bởi tòa án địa phương.
- Tôi hiện không bị truy tố hoặc bị bất kỳ sự trừng phạt nào bởi pháp luật.
- Hiện tôi không vi phạm kỷ luật hoặc đang nằm trong danh sách vi phạm của hiệp hội bảo hiểm tại Việt
Nam.
Tôi cam đoan rằng những lời khai trên đây hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời
khai này.
Tôi đã xác nhận thân nhân và cam kết bảo lãnh trách nhiệm
tài chính đối với các hoạt động của TVTC tại TC Group
Ứng viên
Người tuyển dụng
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày......tháng......năm...........

Hà Nội, Ngày......tháng ....... năm.......
Phó Tổng Giám đốc Khối kinh doanh
(ký và ghi rõ họ tên)

.................................................
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