
SA.CnC(RC)-P006-F01 Biên bản thỏa thuận 

BIÊN BẢN THỎA THUẬN 
(V/v: Đảm nhận Vai Trò Phân Phối) 

 
Tp/Tỉnh………………, ngày……… tháng………năm 201… 

 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM 
 

Chúng tôi là:  .............................................................................................................................................................................  

Mã số ADA: ........................................................Danh hiệu hiện tại: .......................................................................................  

 

1. Họ và tên Chồng:  ................................................................................................................................................................  

Số CMND/CCCD:................................................ Ngày cấp……/……/…… Nơi cấp: ............................................................  

Hộ khẩu thường trú:  .................................................................................................................................................................  

Điện thoại:  ................................................................................................................................................................................  

 

2. Họ và tên Vợ:  ......................................................................................................................................................................  

Số CMND/CCCD:................................................ Ngày cấp……/……/…… Nơi cấp: ............................................................  

Hộ khẩu thường trú:  .................................................................................................................................................................  

Điện thoại:  ................................................................................................................................................................................  

 

Nay, chúng tôi đồng thuận làm đơn này xin được chấm dứt Vai Trò Phân Phối kép và rút tên khỏi Mã số của [anh/chị] ......  

 .............................................................................................................................. đối với Mã số ..............................................  

và [anh/chị] .......................................................................................................... sẽ là người đảm nhận vai trò phân phối và 

tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh đối với Mã số......................................   

 

Lý do: Ly hôn 

Hiện nay, chúng tôi đã ly hôn theo Quyết Định số  ..................................................................................................................  

Do Tòa án Nhân dân..................................................................................................................................................................  

Quận/Huyện ................................................................................... Tỉnh/Tp: ............................................................................  

Cấp ngày  ........................................................................................ (nộp kèm bản sao Quyết định của Tòa án). 

 

Cam kết của Người rút tên ra khỏi mã số: 

Tôi, ............................................................................................ hiểu rằng kể từ thời điểm Công ty chấp thuận việc rút tên 

tôi khỏi Mã số ............................................................................ thì tôi sẽ không còn là Nhà Phân Phối của Amway Việt 

Nam và sẽ không còn quyền lợi gì liên quan đến Chương trình Tưởng thưởng, Hoa Hồng và Danh hiệu từ Mã số này 

mang lại. 

 

Và, chúng tôi cam kết sẽ không khiếu nại Công ty trong việc Đảm Nhận Vai Trò Phân Phối cũng như sẽ tuân thủ các nội 

dung nêu trên kể từ ngày được công ty chấp thuận. 

 

 

Chồng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

             Vợ 

          (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

             Người làm chứng 

             (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

 

 Lưu ý thủ tục bắt buộc: 

1. NPP phải có mặt ở RDC hoặc Văn phòng Amway để ký Biên bản này với sự làm chứng của nhân viên Amway. 

2. Người làm chứng: Nhân viên của Công ty. 

3. Nhân viên Amway chụp 1 tấm hình của cả 2 NPP tại RDC/ Văn phòng Amway khi tiến hành ký vào biên bản thỏa thuận 

để lưu trữ. 

4. NPP nộp kèm theo các giấy tờ sau: 

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận ly hôn do Tòa án cấp (trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký văn bản này); 

- CMND/CCCD của 2 vợ chồng; hoặc Sổ hộ khẩu có sao y công chứng trong trường hợp mất CMND/CCCD. 


