QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ

BƯỚC 1

1 ngày

BƯỚC 2

1 ngày

BƯỚC 3

2 ngày
7 ngày

BƯỚC 4

3 ngày

BƯỚC 5

2 ngày

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MỞ ĐẠI LÝ HÀNH KHÁCH
 Bước 1: Đối tác gửi thông tin đăng ký mở đại lý theo mẫu của Bamboo Airways trên
website về địa chỉ email: sales@bambooairways.com
 Bước 2: Chuyên viên trực hệ thống kiểm tra hệ thống định kỳ, tiếp nhận thông tin đăng
ký, phản hồi thông tin của đối tác và chuyển thông tin đối tác tới Văn phòng Chi nhánh,
chuyên viên phụ trách thị trường nơi đăng ký hoạt động của đối tác.
 Bước 3: Chuyên viên phụ trách thị trường tiến hành thẩm định khả năng của đối tác.
Nếu đối tác đạt tiêu chuẩn theo như quy định của Bamboo Airways sẽ tiến hành chuyển
hợp đồng Đại lý Hành Khách cho đối tác ký trước sau đó chuyển lại cho Bamboo
Airways đầy đủ 4 bả để trình cấp có thẩm quyền của Bamboo Airways phê duyệt Hợp
đồng.
 Bước 4: Chuyên viên Bamboo Airways phụ trách thị trường gửi trả hợp đồng cùng
phiếu đăng ký thông tin đăng nhập hệ thống đặt giữ chỗ cho Đại lý cũng như các tài
liệu liên quan đến hoạt động Đại lý.
Đại lý gửi trả lại phiếu đăng ký thông tin đăng nhập hệ thống đặt giữ chỗ cho nhân viên
quản lý và bộ phận tạo code và user cho Đại lý
 Bước 5:
Sau khi đại lý nhận được code và user, đại lý tiến hành top up vào tài khoản của Bamboo
Airways như được đề cập trong hợp đồng
Đại lý chính thức bán sau khi nhận được thông báo kích hoạt tài khoản top up của Đại
lý

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐẠI LÝ BAMBOO AIRWAYS
1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty
Người đại diện
Giấy phép DKKD số
Địa chỉ công ty
Địa điểm phòng vé
Quận/Huyện
Thành Phố
Điện thoại

Fax

Email liên hệ
Mã số thuế
2. THÔNG TIN ĐẠI LÝ

Thông tin nhân viên
STT

Họ và tên

1
2
3

3. THÔNG TIN NGÂN HÀNG THANH TOÁN

Tên tài khoản
Số tài khoản
Tên ngân hàng
Tên chi nhánh

Email

