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HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP 

 (HỢP ĐỒNG NHÀ PHÂN PHỐI) 

SỐ: ……….. 

 

 

Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp (Hợp Đồng Nhà Phân Phối) (“Hợp Đồng”) được lập và ký 

ngày…tháng ... năm…giữa:  

 

CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM (“Amway Việt Nam”), Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp 

số 3600817381, do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 28/06/2006, có trụ sở 

chính tại:…………………………..., đại diện theo pháp luật: ……………….., chức vụ: ………………... 

Số điện thoại liên hệ: ……., Fax:………. 

 

Và  

 

NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP (“Nhà Phân Phối”) với thông tin chi tiết như sau: 

 

(Xin điền bằng bút bi và dùng chữ hoa) 
 

 

 

 

HỌ TÊN NHÀ PHÂN PHỐI 

________________________________________ 
 

Ngày sinh -- Nam  Nữ  
Số Chứng Minh Nhân Dân/ Thẻ Căn Cước Công 

Dân  
Ngày cấp -- 
Nơi cấp___________________________________ 

Số điện thoại:  

Email: __________________________________ 

 

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ (theo Chứng Minh Nhân 

Dân/ Thẻ Căn Cước Công Dân) của Nhà Phân Phối 

Số nhà và đường __________________________ 

Phường/Xã _____________ Quận/Huyện _____ 

Tỉnh/Thành phố 

______________________________ 

 

ĐỊA CHỈ TẠM TRÚ CỦA NHÀ PHÂN PHỐI 

Số nhà và đường___________________________ 

Phường/Xã _____________ Quận/Huyện _____ 

Tỉnh/Thành phố ___________________________ 

Nhà Phân Phối chỉ điền các thông tin sau nếu vợ/chồng 

cùng tham gia  

(Lưu ý: Hai vợ chồng phải đăng ký cùng một Mã số 

Thành Viên) 
 

HỌ TÊN NHÀ PHÂN PHỐI 

___________________________________________ 
 

Ngày sinh -- Nam  Nữ  
Số Chứng Minh Nhân Dân/ Thẻ Căn Cước Công Dân 

 

Ngày cấp -- 
Nơi cấp__________________________________ 

Số điện thoại:  

Email: _____________________________________ 

 

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ (theo Chứng Minh Nhân 

Dân/ Thẻ Căn Cước Công Dân) của vợ/chồng nhà 

phân phối (Nếu khác với Địa chỉ thường trú của Nhà 

Phân Phối cùng đăng ký) 

Số nhà và đường _____________________________ 

Phường/Xã _____________ Quận/Huyện _______ 

Tỉnh/Thành phố ______________________________ 

SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:    NHÀ PHÂN PHỐI  VỢ/CHỒNG 

Số tài khoản ________________________________ 

Tên ngân hàng ______________________________ 

Tên chi nhánh _______________________________ 

 

Mã số thuế cá nhân của Nhà Phân Phối  

 



 

2 
 

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI BẢO TRỢ 

 

HỌ TÊN NGƯỜI BẢO TRỢ TRỰC TIẾP 

  

____________________________________ 

 

HỌ TÊN NGƯỜI HỖ TRỢ BẢO TRỢ  

 

____________________________________ 

 

  

 

MÃ SỐ THÀNH VIÊN CỦA NGƯỜI BẢO 

TRỢ TRỰC TIẾP 

 
MÃ SỐ THÀNH VIÊN CỦA NGƯỜI HỖ TRỢ 

BẢO TRỢ 

 
 

 

Amway Việt Nam và Nhà Phân Phối đồng ý ký kết Hợp Đồng với những điều kiện và điều khoản bên 

dưới. 

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG 

 

Điều 1:  Các Định nghĩa và Tham chiếu 

1.1. Trừ trường hợp được quy định khác, các thuật ngữ được sử dụng trong Hợp Đồng này sẽ mang ý 

nghĩa giống như các thuật ngữ được định nghĩa trong Quy Tắc Hoạt Động (bao gồm Các Quy Tắc 

Ứng Xử và Các Quy Trình Hoạt Động), Kế Hoạch Trả Thưởng, Danh Mục Hàng Hóa Kinh Doanh 

Theo Phương Thức Đa Cấp, Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản và các tài liệu thông báo chính thức 

khác của Amway Việt Nam.  

• Quy Tắc Hoạt Động: bao gồm Các Quy Tắc Ứng Xử nhằm điều chỉnh hành vi của Nhà Phân 

Phối khi hoạt động kinh doanh cùng Amway Việt Nam và Các Quy Trình Hoạt Động quy định 

các quy trình và thủ tục thực hiện các hoạt động bán hàng đa cấp; 

• Kế Hoạch Trả Thưởng: là Chương trình được Amway Việt Nam sử dụng để tính các mức Hoa 

Hồng, tiền thưởng, các lợi ích kinh tế khác và các loại danh hiệu dành cho các Nhà Phân Phối 

được hưởng từ kết quả của hoạt động bán hàng của mình và của những người khác trong mạng 

lưới. 

• Danh Mục Hàng Hóa Kinh Doanh Theo Phương Thức Đa Cấp (Danh Mục Hàng Hóa Kinh 

Doanh): là danh sách Hàng Hóa của Amway Việt Nam được phép kinh doanh theo phương thức 

đa cấp đã được thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

• Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản: là chương trình đào tạo bắt buộc dành cho Nhà Phân Phối được 

tổ chức giảng dạy bởi Amway Việt Nam nhằm trang bị cho Nhà Phân Phối những kiến thức cơ 

bản về tổng quan chương trình đào tạo cơ bản, pháp luật bán hàng đa cấp và hợp đồng tham gia 

bán hàng đa cấp, kế hoạch trả thưởng, đạo đức kinh doanh & quy tắc ứng xử, quy tắc hoạt động 

của Amway Việt Nam và cơ chế đánh giá việc hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản. 

• Tài liệu thông báo chính thức khác: là văn bản được người đại diện theo pháp luật, hoặc người 

đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Amway Việt Nam phê duyệt, phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

1.2. Trừ trường hợp được quy định khác, Quy Tắc Hoạt Động, Kế Hoạch Trả Thưởng, Danh Mục Hàng 

Hóa Kinh Doanh, Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản và các tài liệu thông báo chính thức khác của 

Amway Việt Nam được xem là “Các Tài Liệu Liên Quan”. Các tài liệu này là một phần không 

tách rời của Hợp Đồng và được tham chiếu để đưa vào Hợp Đồng này. Bản sao của mẫu Hợp đồng 

và Các Tài Liệu Liên Quan hiện hành được công bố công khai tại trụ sở của Amway Việt Nam và 

có thể được tham khảo trong giờ làm việc và được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức 

của Amway Việt Nam. 
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1.3. Để đảm bảo cho mục đích và mục tiêu trong chính sách kinh doanh, Amway Việt Nam có toàn 

quyền sửa đổi bổ sung một phần hoặc toàn bộ Các Tài Liệu Liên Quan và Hợp Đồng khi cần thiết 

và sẽ được công bố qua các phương tiện truyền thông chính thức của Amway Việt Nam sau khi 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Những sửa đổi, bổ sung này sẽ có hiệu lực ngay khi được 

phê duyệt. Nếu Nhà Phân Phối không đồng ý với những sửa đổi bổ sung này, Nhà Phân Phối có 

quyền yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày công bố. Việc chấm dứt 

và thanh lý Hợp Đồng theo yêu cầu của Nhà Phân Phối sẽ được áp dụng theo các quy định trước 

khi sửa đổi bổ sung. Sau thời hạn này, nếu không nhận được yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng từ Nhà 

Phân Phối, các sửa đổi bổ sung này mặc nhiên được coi là đã được Nhà Phân Phối chấp thuận. 

1.4. Các Tài Liệu Liên Quan được xem là có mối tương quan với nhau và mang ý nghĩa bổ sung cho 

nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp có sự khác biệt giữa Các Tài Liệu Liên Quan và Hợp Đồng thì 

Các Tài Liệu Liên Quan sẽ được áp dụng. 

1.5. Người Bảo Trợ: là người có thể có một trong các mối quan hệ dưới đây: 

• Bảo Trợ Trực Tiếp: Là nhà phân phối tuyến trên trực tiếp giới thiệu cơ hội kinh doanh Amway 

Việt Nam cho nhà phân phối tuyến dưới của họ và thực hiện các nghĩa vụ bảo trợ cho một Nhà 

Phân Phối tuyến dưới xây dựng hoạt động kinh doanh. 

• Hỗ Trợ Bảo Trợ: là nhà phân phối tuyến trên không trực tiếp giới thiệu cơ hội kinh doanh 

Amway Việt Nam nhưng vẫn thực hiện các nghĩa vụ bảo trợ cho một Nhà Phân Phối tuyến dưới 

xây dựng hoạt động kinh doanh. 

 

Điều 2: Nhà Phân Phối của Amway 

Nhà Phân Phối của Amway Việt Nam là người ký Hợp Đồng để trở thành một nhà phân phối không độc 

quyền nhằm mục đích bán Hàng Hóa của Amway Việt Nam tại Việt Nam theo các điều kiện và điều khoản 

của Hợp Đồng. 

Điều 3:  Điều Kiện Đối Với Nhà Phân Phối 

Nhà Phân Phối KHÔNG thuộc những trường hợp sau: 

3.1.      Là cán bộ công chức theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

3.2. Đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất, buôn 

bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín 

nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản, tội vi phạm quy định về kinh doanh theo 

phương thức đa cấp; 

3.3. Từng bị xử phạt do vi phạm các quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 5 Nghị định 

40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính Phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức 

đa cấp (“Nghị định 40/2018/NĐ-CP”) mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm 

hành chính; 

3.4. Là Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 

hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 

theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý 

hoạt động bán hàng đa cấp và Nghị định 40/2018/NĐ-CP; 

3.5. Từng bị chấm dứt Hợp Đồng với Amway Việt Nam trước đây do vi phạm Hợp Đồng Nhà Phân 

Phối với Amway Việt Nam hoặc với Amway tại một quốc gia khác. 

3.6. Từng là Nhà Phân Phối của Amway Việt Nam và đang trong thời hạn ngừng hoạt động theo quy 

định tại Quy tắc 6 – Các Quy tắc ứng xử thuộc Quy Tắc Hoạt Động của Amway Việt Nam. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=42/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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3.7. Chưa đủ 18 tuổi hoặc không đáp ứng điều kiện về năng lực pháp luật để tham gia bán hàng đa cấp 

tại Việt Nam theo quy định của Chính Phủ về “Quản lý Hoạt Động Kinh Doanh Theo Phương Thức 

Đa Cấp”. 

3.8. Là nhân viên của một công ty bán hàng đa cấp tại thời điểm ký Hợp Đồng này. 

Điều 4:  Hàng Hóa – Chủng Loại, Chất Lượng, Công Dụng và Cách Sử dụng 

4.1. Hàng Hóa của Amway Việt Nam là các dòng sản phẩm được sản xuất và/hoặc cung cấp bởi Amway 

Việt Nam bao gồm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân, chăm sóc đồ gia dụng, và 

các hàng hóa khác (“Hàng Hóa”).  

4.2. Thông tin chi tiết về Hàng Hóa bao gồm: Tên, chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, chế độ bảo 

hành (nếu có), giá bán và số điểm thưởng quy đổi tương ứng với giá bán được thể hiện tại Danh 

Mục Hàng Hóa Kinh Doanh. Các thông tin khác về công dụng và cách sử dụng của Hàng Hóa được 

quy định trong tài liệu giới thiệu Hàng Hóa hoặc trên trang thông tin điện tử chính thức của Amway 

Việt Nam. 

Điều 5:  Giá và Phương Thức Thanh Toán 

5.1. Giá của mỗi Hàng Hóa, bao gồm Giá Bán cho Nhà Phân Phối và Giá Bán Lẻ Khuyến Nghị cho 

người tiêu dùng sẽ được thể hiện trong Danh Mục Hàng Hóa Kinh Doanh.  

5.2. Amway Việt Nam đưa ra Giá Bán Lẻ Khuyến Nghị cho người tiêu dùng, Nhà Phân Phối bán lại 

Hàng Hóa cho người tiêu dùng theo giá bán không được cao hơn Giá Bán Lẻ Khuyến Nghị cho 

người tiêu dùng hoặc không thấp hơn Giá Bán cho Nhà Phân Phối quy định trong Danh Mục Hàng 

Hóa Kinh Doanh và Các Tài Liệu Liên Quan của Amway Việt Nam. 

5.3. Tại thời điểm mua hàng, Nhà Phân Phối có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ toàn bộ khoản tiền mua 

Hàng Hóa cho Amway Việt Nam bằng tiền mặt hoặc bằng phương thức thanh toán khác nếu được 

Amway Việt Nam cho phép. 

Điều 6:  Hoa Hồng, Tiền Thưởng Và Các Lợi Ích Kinh Tế Khác 

6.1. Hoa Hồng, Tiền Thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho Nhà Phân Phối sẽ được Amway Việt Nam 

tính trên Doanh Số Bán Hàng (BV) của Nhà Phân Phối theo quy định tại Kế Hoạch Trả Thưởng 

của Amway Việt Nam. 

6.2. Amway Việt Nam sẽ trả toàn bộ Hoa Hồng, Tiền Thưởng và các lợi ích kinh tế khác bằng tiền cho 

Nhà Phân Phối bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Nhà Phân Phối đã cung cấp 

cho Amway Việt Nam.  

6.3. Danh hiệu và tưởng thưởng được tính theo công thức quy định trong Kế Hoạch Trả Thưởng của 

Amway Việt Nam. 

Điều 7: Quyền và Nghĩa Vụ của Nhà Phân Phối 

7.1. Nhà Phân Phối sẽ có các quyền và nghĩa vụ như được quy định trong Hợp Đồng và Các Tài Liệu 

Liên Quan. Ngay khi được Amway Việt Nam yêu cầu, Nhà Phân Phối phải cung cấp cho Amway 

Việt Nam bằng chứng để chứng minh rằng Nhà Phân Phối đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình, 

nếu có, theo quy định tại Điều này. 

7.2. Nhà Phân Phối có trách nhiệm tuân thủ theo quy định tại Hợp Đồng và Các Tài Liệu Liên Quan 

cũng như bất kỳ việc thay thế, sửa đổi, bổ sung nào đối với các tài liệu này, trừ khi Nhà Phân Phối 

yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 1.3 của Hợp Đồng này;  

7.3. Nhà Phân Phối có trách nhiệm điền chính xác thông tin Người Bảo Trợ của Nhà Phân Phối như 

được nêu trên;  

7.4. Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực, trừ các trường hợp khác theo quyết định của 

Amway Việt Nam nhưng không quá 30 ngày, Nhà Phân Phối có nghĩa vụ tham gia Chương trình 

đào tạo cơ bản, ký mẫu cam kết theo quy định pháp luật. Nếu Nhà Phân Phối không hoàn thành 
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khóa học trong thời hạn nêu trên, Hợp Đồng sẽ mặc nhiên chấm dứt hiệu lực và tự động thanh lý. 

Trường hợp Nhà Phân Phối đã hoàn thành khóa học và ký mẫu cam kết, Amway Việt Nam sẽ cấp 

Chứng chỉ xác nhận về việc hoàn thành nội dung, thời lượng chương trình đào tạo cơ bản, và Thẻ 

Thành Viên cho Nhà Phân Phối trực tiếp tại các cơ sở của Amway Việt Nam hoặc theo đường bưu 

điện. Sau khi được cấp Thẻ Thành Viên, Nhà Phân Phối mới được quyền mua hàng, bán hàng và 

tuyển dụng.  

7.5. Nhà Phân Phối tự quản lý công việc kinh doanh của mình với Amway Việt Nam, tự quyết định việc 

mua và bán Hàng Hóa của Amway Việt Nam bằng Mã số Thành Viên. 

7.6. Nhà Phân Phối có thể bảo trợ cho những người khác trở thành Nhà Phân Phối của Amway Việt 

Nam. Nhà Phân Phối không được phép đưa ra bất cứ trình bày, phát ngôn hoặc tuyên bố nào về 

Amway Việt Nam hoặc các Hàng Hóa của Amway Việt Nam ngoại trừ những thông tin đã được đề 

cập trong Các Tài Liệu Liên Quan của Amway Việt Nam. 

7.7. Nhà Phân Phối chỉ được phép giới thiệu, phổ biến các nội dung thuộc Các Tài Liệu Liên Quan của 

Amway Việt Nam. Nhà Phân Phối phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc đưa ra các 

trình bày, phát ngôn, tuyên bố, cung cấp nằm ngoài phạm vi cho phép tại Điều này. 

7.8. Nhà Phân Phối chịu trách nhiệm giới thiệu, tư vấn Hàng Hóa, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử 

dụng Hàng Hóa của Amway Việt Nam. Nhà Phân Phối ủy quyền cho Amway Việt Nam thực hiện 

đơn hàng, xuất Biên Nhận Giao Hàng và giao Hàng Hóa cho khách hàng Nhà Phân Phối. Căn cứ 

vào hóa đơn mua hàng, khách hàng Nhà Phân Phối có quyền khiếu nại trực tiếp với Amway Việt 

Nam về chất lượng Hàng Hóa, đổi, mua lại, bảo hành Hàng Hóa. 

7.9. Nhà Phân Phối không được phép đại diện phát ngôn hay tạo ra các nghĩa vụ ràng buộc đối với 

những Người Bảo Trợ hoặc đối với Amway Việt Nam; và không được giới thiệu mình là nhân viên 

hay người đại diện hợp pháp của Amway Việt Nam hoặc của những Người Bảo Trợ của Nhà Phân 

Phối.  

7.10. Nhà Phân Phối có trách nhiệm cung cấp thông tin trong Hợp Đồng một cách trung thực và chính 

xác.  

7.11. Sẽ không trở thành nhân viên của một công ty bán hàng đa cấp khác trong suốt quá trình là Nhà 

Phân Phối của Amway Việt Nam. 

Điều 8:  Quyền và Nghĩa Vụ Của Amway Việt Nam  

8.1. Amway Việt Nam sẽ có các quyền và nghĩa vụ như được quy định trong Hợp Đồng và Các Tài 

Liệu Liên Quan. 

8.2. Amway Việt Nam sẽ thu thập và xử lý thông tin của Nhà phân phối theo Chính sách về Quyền riêng 

tư của Nhà phân phối có tại www.awmay.com.vn và Nhà Phân Phối đồng ý cho phép Amway Việt 

Nam sử dụng những thông tin cá nhân của Nhà Phân Phối được cung cấp tại Hợp Đồng để gửi 

thông tin bằng đường bưu điện, gọi điện thoại, gửi tin nhắn nhằm cập nhật thông tin về hoạt động 

kinh doanh của Amway Việt Nam có liên quan đến Nhà Phân Phối. 

8.3. Trong quá trình hoạt động kinh doanh cùng Amway Việt Nam, Nhà Phân Phối đồng ý cho phép 

Amway Việt Nam có toàn quyền sử dụng tên của Nhà Phân Phối, hình ảnh hoặc đoạn phim có sự 

xuất hiện của Nhà Phân Phối được chụp hoặc quay lại trong  các sự kiện do Amway Việt Nam tổ 

chức, hoặc hình ảnh hoặc đoạn phim do Nhà Phân Phối cung cấp nhằm mục đích quảng bá cho các 

sự kiện này và hoặc hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Nhà Phân Phối. Tên, hình ảnh hoặc đoạn phim 

này sẽ được sử dụng trong bản tin nội bộ Amagram, tài liệu hỗ trợ kinh doanh và các kênh truyền 

thông chính thức khác của Amway Việt Nam như website, facebook, ứng dụng trên thiết bị di động, 

áp phích..... nhằm phục vụ cho mục đích kinh doanh của Amway Việt Nam. 

8.4. Amway Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật cho bất cứ thiệt hại 

thực tế nào gây ra cho người tiêu dùng do lỗi Hàng Hóa, miễn là có sự liên quan giữa thiệt hại và 

lỗi Hàng Hóa được chứng minh và bằng chứng thiệt hại được cung cấp bởi người tiêu dùng. Amway 
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Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào gây ra cho người tiêu dùng do lỗi của 

Nhà Phân Phối.  

8.5. Amway Việt Nam được quyền lưu trữ và chuyển tải các thông tin Nhà Phân Phối đã cung cấp cho 

Amway Việt Nam bằng các phương tiện điện tử. 

Điều 9:  Nguyên Tắc Mua Lại Hàng Hóa  

Khi chấm dứt Hợp đồng, hay khi Nhà Phân Phối có yêu cầu, Nhà Phân Phối có thể hoàn trả Amway 

Việt Nam hàng hóa trong vòng 45 ngày kể từ ngày người mua nhận hàng với điều kiện: a) Hàng 

Hóa phải còn mới, chưa sử dụng và còn nguyên bao bì, tem, nhãn; b) kèm theo Hóa đơn mua hàng 

tương ứng số Hàng Hóa được yêu cầu mua lại. Nhà Phân Phối có quyền lựa chọn: a) Ghi nợ toàn 

bộ số tiền để mua Hàng Hóa khác; số tiền ghi nợ tương đương với số tiền mua ban đầu trừ đi 10% 

chi phí; hoặc b) Amway Việt Nam sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, 

số tiền hoàn trả tương đương với số tiền mua hàng ban đầu trừ đi Hoa Hồng đã nhận (nếu có), trừ 

đi 10% chi phí. Nhà Phân Phối tuyến trên sẽ bị khấu trừ hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh 

tế khác (nếu có) phát sinh từ việc mua Hàng Hóa đó. Trình tự và thủ tục sẽ được thực hiện theo 

Quy trình Mua Lại Hàng Hóa thuộc Quy Tắc Hoạt Động. 

Điều 10:  Thuế (Thuế Giá Trị Gia Tăng và Thuế Thu nhập) 

10.1 Mỗi bên tự chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ thuế của mình trước cơ quan thuế của Việt Nam 

theo quy định của pháp luật. Khi được Amway Việt Nam yêu cầu, Nhà Phân Phối sẽ phải cung cấp 

các bằng chứng chứng minh mình đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế (nếu có). Nhà Phân Phối sẽ hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nghĩa vụ thuế đối với các khoản thu nhập mà Nhà Phân 

Phối không nhận trực tiếp từ Amway Việt Nam. 

10.2 Nhà Phân Phối đồng ý rằng Amway Việt Nam có quyền: 

10.2.1 Thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam mọi thông tin liên quan đến việc 

bán hàng giữa Amway Việt Nam và Nhà Phân Phối theo quy định của pháp luật;  

10.2.2 Amway Việt Nam sẽ thực hiện khấu trừ các loại thuế theo quy định của pháp luật trên các 

khoản hoa hồng và các khoản thu nhập khác mà Amway Việt Nam trực tiếp chi trả cho Nhà 

Phân Phối theo Hợp Đồng này và trực tiếp nộp các khoản thuế đó cho các cơ quan thuế của 

Việt Nam. Trong trường hợp pháp luật về thuế có thay đổi về nghĩa vụ của Amway Việt 

Nam về việc kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay Nhà Phân Phối, Amway Việt Nam có quyền 

thực hiện theo các quy định của pháp luật tại từng thời điểm. 

Điều 11:  Hiệu Lực, Thời Hạn Hợp Đồng 

11.1 Hợp Đồng có hiệu lực kể từ ngày Amway duyệt và ký Hợp Đồng (“Ngày Hiệu Lực”). 

11.2 Hợp Đồng có thời hạn kể từ Ngày Hiệu Lực đến ngày cuối cùng của tháng thứ 12 của Ngày Hiệu 

Lực. Trong trường hợp được gia hạn theo Quy tắc 3.4 và Quy tắc 3.8 trong Các Quy Tắc Ứng Xử 

thuộc Quy Tắc Hoạt Động, Hợp Đồng sẽ được gia hạn 12 tháng tiếp theo theo từng năm. 

Điều 12:  Chấm dứt Hợp Đồng 

12.1 Các trường hợp chấm dứt Hợp Đồng: 

12.1.1. Nhà Phân Phối có quyền chấm dứt Hợp Đồng bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho 

Amway Việt Nam trước khi chấm dứt hợp đồng ít nhất là 10 ngày làm việc; 

12.1.2. Hợp Đồng Nhà Phân Phối đã hết thời hạn mà Nhà Phân Phối không tiến hành gia hạn; 

12.1.3. Amway Việt Nam sẽ chấm dứt Hợp Đồng với Nhà Phân Phối khi Nhà Phân Phối không 

tuân thủ quy định pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp hoặc không tuân thủ Hợp đồng Nhà 

Phân Phối, Quy Tắc Hoạt Động của Amway Việt Nam. 

12.2 Khi chấm dứt Hợp đồng Nhà Phân Phối, Nhà Phân Phối có thể hoàn trả Amway Việt Nam số lượng 

Hàng Hóa chưa bán hết theo Nguyên Tắc Mua Lại Hàng Hóa.  



 

7 
 

CÁC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM HỢP ĐỒNG: 

1) Bản sao Chứng Minh Nhân Dân/ Thẻ Căn Cước Công Dân 

2) 01 hình thẻ 3x4 cm của người nộp đơn 

3) 01 hình thẻ 3x4cm của vợ/chồng phải là công dân Việt Nam (nếu cả hai cùng đăng ký) 

4) Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của các Nhà Phân Phối (hoặc bổ sung trước khi đạt 12%) nếu cả 2 cùng đăng ký 

12.3 Amway Việt Nam có nghĩa vụ phải thanh toán tất cả các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các 

lợi ích kinh tế khác mà Nhà Phân Phối có quyền được hưởng từ hoạt động phân phối của mình 

trong mạng lưới bán hàng đa cấp của Amway Việt Nam (nếu có). Đồng thời, Nhà Phân Phối có 

nghĩa vụ phải hoàn thành các khoản nợ của Nhà Phân Phối đối với Amway Việt Nam (nếu có), và 

tất cả các vấn đề khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hai Bên (nếu có). Sau khi chấm 

dứt Hợp đồng, Nhà Phân Phối không được quyền tiếp tục tuyển dụng và bán hàng. Trình tự và thủ 

tục sẽ được thực hiện theo Quy trình chấm dứt Hợp Đồng thuộc Quy Tắc Hoạt Động. 

Điều 13:  Các Điều Khoản Chung 

13.1 Mọi thông báo liên quan đến Hợp Đồng và Các Tài Liệu Liên Quan (bao gồm thông báo công nhận 

hay từ chối danh hiệu, thông báo thay đổi Tuyến Bảo Trợ, thông báo chuyển giao vai trò phân phối, 

…) được Amway Việt Nam hoặc Nhà Phân Phối gửi cho bên còn lại, phải được thực hiện bằng văn 

bản hoặc thư điện tử. Trong trường hợp gửi bằng văn bản, thông báo sẽ được giao trực tiếp hoặc 

gửi thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh, thư bảo đảm. Thông báo được xem là đã nhận vào ngày 

giao (trong trường hợp được giao trực tiếp) hoặc ngày nhận ghi trên bưu gửi (trong trường hợp gửi 

bằng dịch vụ chuyển phát nhanh hay thư bảo đảm). Trong trường hợp gửi bằng thư điện tử, thông 

báo sẽ được gửi đến địa chỉ họp thư của bên còn lại như xác định tại phần đầu của Hợp Đồng và 

được xem là đã nhận vào ngày gửi.  

13.2 Hợp Đồng này được giải thích theo pháp luật Việt Nam. Trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên 

sẽ nỗ lực giải quyết bằng đàm phán trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày một bên có thông báo 

về việc tranh chấp. Nếu Nhà Phân Phối không đồng ý với một trong những nội dung theo quyết 

định mà Amway Việt Nam đã ban hành, Nhà Phân Phối có thể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền của 

Việt Nam để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

13.3 Hợp Đồng này sẽ được lập thành hai (2) bản. Mỗi bên giữ một (1) bản để thực hiện. 

 

Nhà Phân Phối xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với tất cả các điều kiện và điều khoản của Hợp Đồng và 

tự nguyện ký tên xác nhận dưới đây. 

 

Công Ty TNHH Amway Việt Nam   Nhà Phân Phối  Nhà Phân Phối 

Đại diện theo Ủy quyền 

(Theo Giấy 

ủy quyền ngày …/…/…) 

 

 

                                         Chữ ký và họ tên  Chữ ký và họ tên  

           của Vợ/Chồng 

 

 


