ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN!
THƯ XÁC NHẬN TIỀN HOA HỒNG VÀ PHÍ BẢO HIỂM 2022
MILLION DOLLAR ROUND TABLE

325 West Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 USA
Điện thoại: +1 847.692.6378 Website: mdrt.org

Thư xác nhận này là một phần của bộ hồ sơ đăng ký của bạn và phải nộp cùng với đơn đăng ký thành viên vào hoặc trước ngày 1/03/2022, để tránh phải trả khoản phí bổ
sung 200 USD. Ứng viên lần đầu tiên CHỈ có thể đăng ký bằng phương thức định mức hoa hồng hoặc phí bảo hiểm với (các) thư xác nhận đi kèm.
TẤT CẢ ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỀU PHẢI ĐƯỢC XÁC NHẬN VỀ DOANH THU.

PHẢI ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI SANG ĐÔ LA MỸ (USD)
được làm tròn đến đồng đô la gần nhất dựa
trên hệ số chuyển đổi chính thức của MDRT
(lấy đồng nội tệ chia cho hệ số chuyển đổi).
TÍN DỤNG MDRT

Vui lòng gửi thư xác nhận cùng thông tin liên hệ đầy đủ tới cán bộ thích hợp của công
ty thanh toán tín dụng MDRT. Cán bộ đó sẽ điền doanh thu của bạn, ký thư xác nhận
và gửi lại cho bạn. Khi nhận được thư xác nhận đã được ký, hãy đính kèm với đơn
đăng ký và gửi một bộ hồ sơ đầy đủ cho MDRT. Vui lòng lưu lại một bản sao làm hồ
sơ của bạn. Ứng viên cho Thành viên đủ điều kiện (Q) hoặc Thành viên đủ điều kiện
trọn đời (QL) không sử dụng Phương thức xác nhận phải nộp (các) thư xác nhận.
HƯỚNG DẪN CHO CÁN BỘ CỦA CÔNG TY

Xác nhận tín dụng doanh thu và điền vào vùng ở bên phải. Thư xác nhận này phải
được ký bởi cán bộ, người có thể xác nhận khoản tín dụng MDRT đã được thanh
toán cho ứng viên và phải được tính cho ứng viên. TÍN DỤNG PHẢI ĐƯỢC
CHUYỂN ĐỔI SANG ĐÔ LA MỸ (USD). Vui lòng xem mặt sau của mẫu này hoặc
vào trang www.mdrt.org/productioncredits để biết về tín dụng đủ điều kiện.

TÍN DỤNG TIỀN HOA HỒNG

Tên ứng viên

______________________________________________________________________________________

Địa chỉ Đại lý/Tên Đối tác/Tên Công ty (nếu có)

______________________________________________________________________________________

Địa chỉ

______________________________________________________________________________________

Mã Zip/Mã Bưu chính

Tel #

E-mail
Đủ điều kiện với các khoản tín dụng được nêu, được tính theo chính sách và thủ tục
của MDRT.
THỜI GIAN TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÔNG ĐƯỢC BẮT ĐẦU SỚM HƠN NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 2021, VÀ KHÔNG
ĐƯỢC KẾT THÚC TRƯỚC NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2021, HAY SAU NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021.

TIỀN HOA HỒNG BẢO HIỂM RỦI RO
USD
Bảo hiểm Rủi ro tối thiểu 33.000 USD
Tổng số tiền hoa hồng được yêu cầu 66.000 USD

Không có số lẻ

TIỀN HOA HỒNG KHÁC
USD

Không có số lẻ

NHÂN THỌ

CHÚNG TÔI XÁC NHẬN RẰNG

______________________________________________________________________________________

Mã Quốc gia/Thành phố hoặc Mã khu vực

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, niên kim, thu nhập
cho tàn tật, tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do
tai nạn, chăm sóc dài hạn, bệnh hiểm nghèo và hỗn hợp
Sản phẩm bảo hiểm y tế, quỹ tương hỗ, phí tư vấn,
chứng khoán, phí hoạch định tài chính, tài khoản trọn
gói/tài khoản quản lý tài sản

Mã số thành viên MDRT:

Bang/Quốc gia/Vùng lãnh thổ

TÍN DỤNG BẢO HIỂM RỦI RO

TÍN DỤNG SẢN PHẨM KHÁC

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin được yêu cầu) Tất cả thư xác nhận được gửi lại phải được điền bằng tiếng Anh.

Thành phố

(Vui lòng xem www.mdrt.org/membership MembershipRequirements.asp
để có hệ số chuyển đổi.)

# Hợp đồng Nhân thọ
Bảo hiểm rủi ro hoặc Vụ việc

TÍN DỤNG PHÍ BẢO HIỂM

HƯỚNG DẪN

HƯỚNG DẪN CHO ỨNG VIÊN

TIỀN HOA HỒNG BẢO HIỂM RỦI RO

# Hợp đồng Nhân thọ khác hoặc Vụ việc

USD

Bảo hiểm Rủi ro tối thiểu 66.000 USD
Tổng số tiền phí bảo hiểm được yêu cầu 132.000 USD

PHÍ BẢO HIỂM KHÁC
USD

Không có số lẻ

Không có số lẻ

DANH SÁCH KIỂM TRA CHO ĐƠN ĐĂNG KÝ

Tất cả thư xác nhận được gửi đi phải được viết bằng tiếng Anh.

Những người ký tên dưới đây xác nhận, cam đoan và chịu trách nhiệm rằng các khoản tín dụng và hợp đồng/vụ việc bảo hiểm nhân thọ MDRT là đúng sự thật và chính xác, đồng
thời khẳng định việc kinh doanh này đã có hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Hơn nữa, điều này không bao gồm kết quả kinh doanh từ việc hủy bỏ hoặc từ bỏ một hợp
đồng đang hiện hữu, trừ phần của bất kỳ kết quả nào đã khai báo vượt mức tín dụng MDRT lúc ban đầu của hợp đồng hoặc các hợp đồng bị hủy bỏ hoặc từ bỏ. (*Các ô bắt buộc)

_________________________________________________
*In hoặc Đánh máy Tên của Cán bộ công ty

______________________________________________
*Chữ ký của Cán bộ công ty

_________________________________________________
*Chức vụ

______________________________________________
Mã Quốc gia/Thành phố hoặc Mã khu vực
Số điện thoại
Máy lẻ

_________________________________________________
*Tên Công ty

______________________________________________
Mã Quốc gia/Thành phố hoặc Mã khu vực
Fax

_________________________________________________
*Địa chỉ

______________________________________________
*Email

_________________________________________________
*Thành phố/Bang hoặc Tỉnh/mã ZIP hoặc Mã Bưu chính/Quốc gia

______________________________________________
Ngày

Thư xác nhận Toàn cầu - Tiếng Việt
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TÍN DỤNG KHÁC

TÍN DỤNG BẢO HIỂM RỦI RO

TÍN DỤNG DOANH THU ĐỦ ĐIỀU KIỆN 2022 CHO MDRT
Sản phẩm từ
Công ty Bảo hiểm nhân thọ

Tín dụng Hoa hồng/
Phí

Tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn (cá nhân)
Bệnh hiểm nghèo (cá nhân)
Hợp đồng thu nhập thương tật (cá nhân)
Nhân thọ (cá nhân)
Tối đa phí bảo hiểm hàng năm/phí bảo hiểm mục tiêu
Các khoản tiền gửi vượt mức phí bảo hiểm thường niên/mục tiêu
Phí bảo hiểm đơn (trọn đời và đầu tư)
Điều khoản bảo hiểm hỗn hợp ngắn hạn (tối đa 15 năm)
Chăm sóc dài hạn (cá nhân)

100% tiền hoa hồng năm thứ nhất
100% tiền hoa hồng năm thứ nhất
100% tiền hoa hồng năm thứ nhất

100% phí bảo hiểm năm thứ nhất
100% phí bảo hiểm năm thứ nhất
100% phí bảo hiểm năm thứ nhất

100% tiền hoa hồng năm thứ nhất
100% tiền hoa hồng đã thanh toán
100% tiền hoa hồng năm thứ nhất
100% tiền hoa hồng năm thứ nhất
100% tiền hoa hồng năm thứ nhất

100% phí bảo hiểm năm thứ nhất
6% phí bảo hiểm vượt mức
6% phí bảo hiểm năm thứ nhất
6% phí bảo hiểm năm thứ nhất
100% phí bảo hiểm năm thứ nhất

Tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn (cá nhân)
Bệnh hiểm nghèo (cá nhân)
Hợp đồng thu nhập thương tật (nhóm)
Nhân thọ (nhóm)
Chăm sóc dài hạn (tập thể)

100% tiền hoa hồng năm thứ nhất
100% tiền hoa hồng năm thứ nhất
100% tiền hoa hồng năm thứ nhất
100% tiền hoa hồng năm thứ nhất
100% tiền hoa hồng năm thứ nhất

10% phí bảo hiểm năm thứ nhất
10% phí bảo hiểm năm thứ nhất
10% phí bảo hiểm năm thứ nhất
10% phí bảo hiểm năm thứ nhất
10% phí bảo hiểm năm thứ nhất

Niên kim (cá nhân và nhóm)
Phí bảo hiểm đơn và/hoặc bảo hiểm hỗn hợp ngắn hạn (tối đa 15 năm)

100% toàn bộ tiền hoa hồng
100% tiền hoa hồng năm thứ nhất

6% tiền đầu tư mới
6% phí bảo hiểm năm thứ nhất

Sản phẩm

Tín dụng Hoa hồng/
Phí

Tín dụng
Phí bảo hiểm

100% tiền hoa hồng năm thứ nhất

100% phí bảo hiểm năm thứ nhất

100% tiền hoa hồng năm thứ nhất

10% phí bảo hiểm năm thứ nhất

100% toàn bộ tiền hoa hồng
100% tiền hoa hồng trên tiền đầu tư mới
100% toàn bộ tiền hoa hồng

6% tiền mới được đầu tư
6% tiền mới được đầu tư
6% tiền mới được đầu tư

100% phí ròng

100% tổng phí

Bảo hiểm y tế (cá nhân)
Bảo hiểm y tế (nhóm)
Chứng khoán
Quỹ tương hỗ
Tài khoản trọn gói/tài khoản quản lý tài sản
Phí hoạch định tài chính/ phí tư vấn

TIÊU CHÍ DOANH THU – Tiền hoa hồng và Phí bảo hiểm

Tư cách thành viên MDRT 2022 sẽ dựa trên tiền hoa hồng đủ điều kiện được thanh
toán tối thiểu là 66.000 USD hoặc tiền phí bảo hiểm đủ điều kiện được thanh toán
tối thiểu là 132.000 USD vào tài khoản của đại lý. Tối thiểu 33.000 USD tiền hoa
hồng hoặc 66.000 USD tiền phí bảo hiểm (50% của số tiền yêu cầu) phải đến từ
các sản phẩm được liệt kê trong danh mục Tín dụng Bảo hiểm Rủi ro trước khi ứng
viên có thể sử dụng bất kỳ khoản tín dụng nào từ các hợp đồng bảo hiểm được liệt
kê trong danh mục Tín dụng Sản phẩm Khác. Yêu cầu cho ứng viên bên ngoài Hoa
Kỳ sẽ được nêu trong trang 6. Các ứng viên phải đạt đủ điều kiện hoặc theo
tín dụng tiền hoa hồng HOẶC tín dụng phí bảo hiểm; hai loại tín dụng
này không được phối hợp với nhau.

COURT OF THE TABLE – Tiền hoa hồng và Phí bảo hiểm

Yêu cầu về doanh thu để đủ tiêu chuẩn Court of the Table năm 2022 là 198.000 USD
tiền hoa hồng đủ điều kiện được thanh toán hoặc 396.000 USD tiền phí bảo hiểm đủ
điều kiện được thanh toán. Tối thiểu 33.000 USD tiền hoa hồng hoặc 66.000 USD
tiền phí bảo hiểm (50% yêu cầu ở cấp đầu vào MDRT) phải đến từ các sản phẩm
được liệt kê trong danh mục Tín dụng Sản phẩm khác. Yêu cầu cho ứng viên bên
ngoài Hoa Kỳ sẽ được nêu trong trang 6.

TOP OF THE TABLE – Tiền hoa hồng và Phí bảo hiểm

Yêu cầu về doanh thu để đủ tiêu chuẩn Top of the Table năm 2022 là 396.000 USD
tiền hoa hồng đủ điều kiện được thanh toán hoặc 792.000 USD tiền phí bảo hiểm
đủ điều kiện được thanh toán. Tối thiểu 33.000 USD tiền hoa hồng hoặc 66.000
USD tiền phí bảo hiểm (50% yêu cầu ở cấp đầu vào MDRT) phải đến từ các sản
phẩm được liệt kê trong danh mục Tín dụng Bảo hiểm rủi ro. Yêu cầu cho ứng viên
bên ngoài Hoa Kỳ sẽ được nêu trong trang 6.

Tín dụng
Phí bảo hiểm

MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI NGƯỜI TÀN TẬT

Các thành viên trọn đời hiện thời được tuyên bố hoàn toàn bị tàn tật trong sáu tháng
liên tiếp trong năm 2021 có thể nộp đơn xin miễn lệ phí thành viên năm 2022 .
Mẫu đơn yêu cầu dành cho người bị tàn tật và chứng nhận của bác sĩ phải được
nộp không muộn hơn ngày 1 tháng 3 năm 2022, kèm theo đơn đăng ký thành viên.
Mỗi đơn sẽ được đánh giá dựa trên bản thân thành viên. Những người được phê
duyệt dưới điều kiện miễn trừ đối với người tàn tật không bắt buộc phải là thành
viên của một hiệp hội nghề nghiệp chuyên môn được MDRT công nhận. Tất cả các
khoản lệ phí đóng lại phải được thanh toán trước khi phê duyệt theo điều khoản
miễn trừ đối với người tàn tật.

* HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN MDRT

26 -29 tháng 6 năm 2022 | Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ

* HỘI NGHỊ TOÀN CẦU MDRT

28–31 tháng 8 năm 2022 | Sydney, Úc

* HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN TOP OF THE TABLE

19-22 tháng 10 năm 2022 | Santa Barbara, California, Hoa Kỳ

*	Hội nghị Thường niên MDRT, Hội nghị Thường niên Top of the Table
và Hội nghị Toàn cầu MDRT chỉ dành riêng cho thành viên năm 2022
đã được phê duyệt tham dự và đều phải trả phí đăng ký riêng cho từng
hội nghị.
Để biết thêm thông tin về tiêu chí thành viên, vui lòng ghé thăm
www.mdrt.org/membership/requirements/

Các thành viên của Top of the Table có tối thiểu 10 năm là thành viên Top of the
Table có thể nộp đơn không cần doanh thu theo điều khoản miễn trừ dành cho
thành viên Top of the Table, nhưng phải nộp các khoản lệ phí Top of the Table.
Thư xác nhận Toàn cầu - Tiếng Việt
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