
HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN NĂM 2022 

MDRT chấp nhận các công ty chuyển khoản tiền phí thành viên nếu món tiền đạt tối 
thiểu 5.000 USD. 

Phải thanh toán thêm 50 USD để trang trải mọi chi phí ngân hàng. 

Để xử lý khoản tiền nhận được một cách nhanh chóng, vui lòng cung cấp các thông tin 
sau: 

 Mã MDRT

 Tên đầy đủ của đại lý/tư vấn viên

 Tiền phí thành viên được thanh toán cho từng đại lý/tư vấn viên, bao
gồm cả tiền phí bổ sung cho thành viên Court/ và hoặc Top of the
Table.

Vui lòng bấm vào đây để tải về mẫu bảng tính theo yêu cầu. Vui lòng gửi bảng tính đến 
kangelini@mdrt.org.  

Vui lòng lưu ý rằng: nếu bạn dự tính thanh toán tiền phí bằng chuyển khoản đồng thời 
cũng muốn sử dụng Hệ thống Đăng ký Thành viên Trực tuyến, hạn chót để MDRT 
nhận được tiền và thông tin chi tiết là Thứ hai, ngày 14 tháng 2 năm 2022. Điều này 
cho phép chúng tôi có thời gian để nhập thông tin phí thành viên của bạn vào hệ thống 
và để các thành viên (hoặc người điều phối) xử lý tất cả đơn đăng ký trước hạn chót 
vào ngày 1 tháng 3. Thời gian thông thường để nhập tiền phí thành viên của bạn vào 
hệ thống trực tuyến là 5 ngày làm việc. 
Nếu tiền phí thành viên nhận được sau ngày 18 tháng 2 năm 2020, chúng tôi 
không thể bảo đảm có đủ thời gian để xử lý.   

Thông tin về Ngân hàng và Tài khoản: 

Ngân hàng: JP Morgan Chase Bank 
Địa chỉ:  120 South LaSalle St 

Chicago, Illinois  60603 
Hoa Kỳ 

Người thụ hưởng: Million Dollar Round Table 
ABA # 021000021  
Số tài khoản: 644315228  
Mã Swift: CHASUS33 

Nếu bạn có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ:  Margaret Brennan
  mbrennan@mdrt.org  

https://www.mdrt.org/bcms-media/Files/Download?id=96387bfb-449b-4e24-8580-aae900f12e2b
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