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FORM ĐĂNG KÝ D

CH

Lưu ý: 

- Vui lòng in mẫu này và điền đ

gửi đến cho Vietnam-legal.com. 

- Vui lòng ghi rõ chi tiết địa ch

khi hoàn thành.  

- Tất cả các mục đánh dấu * 

 

Họ và tên*   ________________________________

Địa chỉ nhận thư*  ________________________________

  ________________________________

Điện thoại*  ________________________________

Địa chỉ email*  ________________________________

 

Vận chuyển thông qua Vietnam-

     

Đơn vị chuyển phát   

Vui lòng lưu ý, nếu bạn muốn sử dụ

Áp tải của NASCO khi nhận lại tài li

bao gồm trong dịch vụ và báo giá củ

 

Số lượng tài liệu   

Quốc gia sẽ sử dụng tài liệu *  

Ngày cần lấy tài liệu đã hoàn thành

Vietnam
Số 95 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Qu

Điện thoại: +84 (24) 35626100/ 988297732
Email: support

ng Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà 

 

Một điểm đến cho r
Visa Việt Nam, Giấy phép lao động, th

Visa đi các nước, Hợp pháp hoá lãnh s
Tư vấn đ

FORM ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HỢP PHÁP HOÁ LÃNH S

CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ 

n đầy đủ các thông tin được yêu cầu, gửi kèm hồ sơ, tài li

legal.com.  

a chỉ của bạn, địa chỉ này sẽ được sử dụng để gửi tài liệ

* là bắt buộc. 

Thông tin cá nhân 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Thông tin chuyển phát 

-legal.com          Dịch vụ chuyển phát riêng  

   (vui lòng cung cấp copy bill chuyể

  Tài khoản chuyển phát  

ụng dịch vụ chuyển phát cao cấp của DHL hoặc chuy

ệu, vui lòng thanh toán cước phí vận chuyển phát sinh. Phí này không 

ủa chúng tôi. 

Mô tả Tài liệu 

 Danh sách tài liệu  

ã hoàn thành 

Vietnam-legal.com 
ng Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 100000, Việt Nam 
: +84 (24) 35626100/ 988297732 

support@vietnam-legal.com 

n cho rất nhiều dịch vụ 
ng, thẻ cư trú Việt Nam 

p pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự 
n đầu tư, tư vấn quản lý  

P PHÁP HOÁ LÃNH SỰ, 

sơ, tài liệu của quý vị 

ệu về cho bạn sau 

_____________________  

_____________________  

_____________________  

_____________________  

_____________________  

 

ển phát) 

c chuyển phát Hoả tốc 

n phát sinh. Phí này không 
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Paypal      

(một khoản phí 5% sẽ được tính thêm) 

Tiền mặt      

Bằng việc ký tên dưới đây,  Tôi  _______________

legal.com được thông báo trên website 

khoản phí là  USD  _________________________

Paypal, một khoản phí 5% trên tổng giá tr

 

Khách hàng (ký tên)  ________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Vietnam
Số 95 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Qu

Điện thoại: +84 (24) 35626100/ 988297732
Email: support

ng Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà 

 

Một điểm đến cho r
Visa Việt Nam, Giấy phép lao động, th

Visa đi các nước, Hợp pháp hoá lãnh s
Tư vấn đ

Phương thức Thanh toán* 

   Western Union  

   (Vui lòng gửi mã MTCN) 

   Chuyển khoản  

(Vui lòng gửi copy xác nhận chuyể

_______________ , đồng ý với các điều khoản dịch v

c thông báo trên website www.vietnam-legal.com. Tôi đồng ý trả Vietnam

_________________________  cho các dịch vụ đã được đề cập (N

ng giá trị thanh toán sẽ được áp dụng). 

________________________ Ngày:  ______________________

Vietnam-legal.com 
ng Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 100000, Việt Nam 
: +84 (24) 35626100/ 988297732 

support@vietnam-legal.com 

n cho rất nhiều dịch vụ 
ng, thẻ cư trú Việt Nam 

p pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự 
n đầu tư, tư vấn quản lý  

n chuyển tiền) 

ch vụ của Vietnam-

Vietnam-legal.com một 

Nếu thanh toán qua 

______________________     


